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Wprowadzenie 

 

 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2012 r. przedstawia najważniejsze zagadnienia i wydarzenia 

dotyczące Sądu i została opracowana w celu przedstawienia Zgromadzeniu 

Ogólnemu Sędziów w wykonaniu obowiązku wynikającego z 24 § 4 pkt 1 ustawy  

z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 

1269 ze zm.). 

Informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu w 2012 r., obok podstawowych danych liczbowych, koncentruje się  

na analizie działalności orzeczniczej Sądu i polega na przedstawieniu istotnych 

orzeczeń i pojawiających się w nich zagadnień prawnych, jak też wyrażonych w nich 

poglądów. 

Przedstawiając niniejsze opracowanie pragnę podziękować wszystkim 

pracownikom Sądu: sędziom, referendarzom sądowym, asystentom sędziów, 

urzędnikom sądowym oraz pracownikom administracyjnym niebędących urzędnikami 

za to, że swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do sprawnego 

funkcjonowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w minionym 

– 2012 roku 

 

 

Ryszard Pęk 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu 
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Rozdział I 

Ruch kadrowy i wpływ spraw w 2012 roku 

 

 

Na dzień 1 stycznia 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu orzekało 41 sędziów i 4 referendarzy, co daje łączną liczbę 45 osób. 

Wśród tej liczby 14 osób to sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

a 27 to sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 Funkcję Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu pełnił 

sędzia NSA Ryszard Pęk, natomiast funkcje wiceprezesów sądu pełniły: sędzia NSA 

Henryka Łysikowska oraz sędzia NSA Jolanta Sikorska. 

 Funkcje Przewodniczących Wydziałów pełnili: 

- sędzia NSA Henryka Łysikowska  - Wiceprezes i Przewodniczący Wydziału I, 

- sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski  - Przewodniczący Wydziału II, 

- sędzia NSA Anna Moskała   - Przewodniczący Wydziału III, 

- sędzia NSA Henryk Ożóg   - Przewodniczący Wydziału IV, 

- sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska – Przewodniczący Wydziału Informacji 

Sądowej. 

 Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu orzekało 42 sędziów oraz 4 referendarzy, co daje łączną liczbę  

46 osób. Wśród tej liczby 14 osób to sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego,  

a 28 to sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

 W dniu 1 stycznia 2012 r. zatrudnionych było 98 pracowników, w tym 18  

na stanowisku asystenta sędziego.  

 Na stanowisku Dyrektora Sądu zatrudniona była Pani Alina Glibowska.  

 Na stanowiskach Kierowników Sekretariatu Wydziałów zatrudnieni byli: 

- Pani Danuta Szmyt  - Kierownik Sekretariatu Wydziału I, 

- Pani Iwona Borecka - Kierownik Sekretariatu Wydziału II, 

- Pani Barbara Stachowska - Kierownik Sekretariatu Wydziału III, 

- Pani Agnieszka Karcz - Kierownik Sekretariatu Wydziału IV, 

- Pani Grażyna Domagała  - Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej. 

Stanowisko Głównego Księgowego pełniła Pani Agnieszka Gerej–Hnat.  

Na stanowiskach Kierowników Oddziałów zatrudnieni byli: 
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- Pani Krystyna Firkowicz  – Kierownik Oddziału Spraw Ogólnych i Osobowych, 

- Pan Piotr Kulik   – Kierownik Oddziału Administracyjno – Gospodarczego. 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku w WSA we Wrocławiu zatrudnionych było  

101 pracowników, w tym 20 osób na stanowisku asystenta sędziego. 

 

 

Wpływ spraw  

 

W 2012 r. do WSA wpłynęło łącznie 4242 skarg. Były to skargi wniesione 

przez: 

- osoby fizyczne 2820 skarg, 

- osoby prawne 1374 skargi, 

- organizacje społeczne 21 skarg, 

- prokuratora 13 skarg, 

- Rzecznika Praw Obywatelskich 1 skarga, 

- inne podmioty 8 skarg. 

Wpływ skarg na akty i czynności administracyjne wyniósł 3970, natomiast  

na bezczynność 223. 

Były to skargi wniesione na: 

- akty i czynności organów centralnych – 352 skargi, 

- akty i czynności terenowych organów administracji rządowej – 873 skargi, 

- akty i czynności izb skarbowych – 799 skarg, 

- akty i czynności organów celnych – 478 skarg, 

- akty i czynności samorządowych kolegiów odwoławczych – 883 skargi, 

- uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego – 171 skarg, 

- uchwały organów jednostek samorządowych wniesione przez organ nadzoru 

– 244 skargi,  

- akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej – 

0 skarg, 

- na rozstrzygnięcia nadzorcze – 26 skarg, 

- na akty i czynności innych organów – 144 skargi. 

Udział pełnomocników w postępowaniu: 

- pełnomocnicy administracji państwowej występowali w 1610 sprawach, 
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- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 285 sprawach, 

- radcy prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników postępowania 

występowali w 529 sprawach, 

- doradcy podatkowi występowali w 217 sprawach, 

- prokurator występował w 1 sprawie, 

- rzecznicy patentowi nie występowali w żadnej ze spraw. 
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Rozdział II 

Postępowanie sądowe 

 

 

Wydział I 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 461 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2012 r. wyniósł 421 spraw. W ciągu roku wpłynęło 1612 spraw, 

załatwiono zaś ogółem 1652 sprawy, w tym 1233 spraw na rozprawach. Wskaźnik 

szybkości postępowania wyniósł 3,13. 

Łącznie, w 2012 r. sędziowie sporządzili 1309 uzasadnień. 

 

 

Wydział II 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 334 sprawy, zaś na dzień 

31 grudnia 2012 r. wyniósł 235 spraw. W ciągu roku wpłynęło 966 spraw, załatwiono 

zaś ogółem 1065 spraw, w tym 769 spraw na rozprawach. Wskaźnik szybkości 

postępowania wyniósł 2,92. 

Łącznie, w 2012 r. sędziowie sporządzili 879 uzasadnień. 

 

 

Wydział III 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 291 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2012 r. wyniósł 206 spraw. W ciągu roku wpłynęło 670 spraw, załatwiono 

zaś ogółem 755 spraw, w tym 584 spraw na rozprawach. Wskaźnik szybkości 

postępowania wyniósł 3,69.  

Łącznie, w 2012 r. sędziowie sporządzili 546 uzasadnienia. 

 

 



 

 8 
 

Wydział IV 

 

Stan zaległości na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 291 spraw, zaś na dzień 

31 grudnia 2012 r. wyniósł 287 spraw. W ciągu roku wpłynęło 994 sprawy, załatwiono 

zaś ogółem 998 spraw, w tym 701 spraw na rozprawach. Wskaźnik szybkości 

postępowania wyniósł 3,46.  

Łącznie, w 2012 r. sędziowie sporządzili 741 uzasadnień. 

 

 

Wydział V 

 

Zadania wykonywane przez Wydział Informacji Sądowej - poza realizacją 

podstawowej funkcji, jaką jest przygotowywanie i udzielenie informacji  

o funkcjonowaniu Sądu i jego organów - wykraczają znacząco poza wskazaną 

problematykę, bowiem w zakresie załatwianych przez Wydział spraw znajdują się 

następujące zagadnienia: wnioski o udzielenie informacji publicznej, skargi i wnioski 

z działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 ze zm.), 

obowiązki wynikające z § 14 Zarządzenia Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie utworzenia Centralnej Bazy 

Orzeczeń i Informacji o Sprawach sądów administracyjnych i udostępniania orzeczeń 

przez Internet, nadzór nad pracą programów wspomagających pracę wydziałów 

orzeczniczych, redagowanie strony BIP Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu, przygotowanie i koordynacja prac Zespołu Kwalifikacyjnego orzeczeń 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, obsługa medialna Sądu,  

a także opracowywanie analiz, danych statystycznych, informacji bieżących  

z działalności Sądu. 

W zakresie obsługi medialnej Sądu do zagadnień najczęściej interesujących 

dziennikarzy należały kwestie dotyczące prawa samorządowego, podatkowego  

oraz lokalnych inwestycji o charakterze publicznym.  

Na niezmienionym poziomie – w odniesieniu do dotychczasowego - 

kształtowała się ilość zapytań kierowanych do tutejszego Sądu w kwestiach 

dotyczących trybu procedowania przed sądami administracyjnymi, jak również 
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sądami powszechnymi i innymi organami państwowymi. Funkcjonujący w ramach 

Wydziału Sekretariat udzielał na bieżąco - bezpośrednio oraz drogą telefoniczną  

i mailową - informacji o toczących się postępowaniach, a także wyjaśniał kwestie 

związane z właściwością Sądu i przysługujących środkach zaskarżenia oraz innych 

uprawnieniach i obowiązkach procesowych.  

W ramach tego działania udostępniono 1592 razy akta sądowo-

administracyjne, załatwiając 424 wniosków o wydanie kserokopii z akt sprawy.  

W zakresie współpracy z innymi organami władzy i administracji, wnioskującymi  

o udzielenie informacji o stanie spraw zawisłych przed tutejszym Sądem załatwiono 

48 wniosków. 

W odniesieniu do wniosków w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 

dominowały wnioski dotyczące udostępnienia wokand sądowych, natomiast wyraźnie 

nasiliła się tendencja spadkowa w zakresie wniosków o udostępnienie orzeczeń.  

Zmalała także ilość wniosków dotyczących udostępnienia danych 

statystycznych odnoszących się do konkretnego przedmiotu spraw sądowo-

administracyjnych oraz dotyczących zagadnień procesowych. 

Przedmiotem wniosków kierowanych do Sądu była również kwestia 

przysługujących stronom praw i obowiązków w kontekście postępowania przed 

tutejszym Sądem, w tym przede wszystkim kwestie dotyczące trybu wnoszenia skarg 

do sądu. Odnotowano także wystąpienia związane z tokiem postępowania 

sądowoadministracyjnego przed tutejszym Sądem. Dużą cześć wniosków stanowiły 

wnioski dotyczące zagadnień prawnych spoza kognicji sądów administracyjnych, 

będące w istocie rzeczy żądaniami udzielenia porady prawnej, w tym kwestii 

związanych z postępowaniem przed innymi organami administracji publicznej oraz 

sądami powszechnymi. W odniesieniu do skarg kierowanych do Prezesa Sądu jako 

organu nadzoru główną przyczyną ich wnoszenia, wskazywaną przez strony były 

przede wszystkim wydane przez tutejszy Sąd rozstrzygnięcia, jak również 

niezrozumienie obowiązującej procedury sądowoadministracyjnej i skierowanych  

do stron pouczeń. We wszystkich przypadkach składane skargi były niezasadne,  

a wskazane w nich zarzuty opierały się na kwestionowaniu rozstrzygnięć Sądu. 
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Rozdział III 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

 

 

Informacja o wymierzonych grzywnach i instytucja sygnalizacji 

 

W 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu  

nie zapadło żadne postanowienie w przedmiocie pytań prawnych kierowanych  

do Trybunału Konstytucyjnego.  

W 2012 r. nie wydano również żadnego postanowienia sygnalizacyjnego 

mającego podstawę w art. 155 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 270). 

Rozpoznano 24 wnioski o wymierzenie organowi grzywny na podstawie  

art. 154 § 1 p.p.s.a. 

Rozpoznano 25 wniosków o wymierzenie organowi grzywny na podstawie  

art. 55 § 1 p.p.s.a. 

Rozpoznano 16 wniosków o wymierzenie organowi grzywny na podstawie  

art. 149 § 2 p.p.s.a. 

Nie wniesiono natomiast żadnych wniosków o wymierzenie organowi grzywny 

w trybie art. 112 p.p.s.a.  

 

 

Zagadnienia związane z prawem pomocy 

 

Nadal wątpliwości budzi wykładnia art. 253 p.p.s.a., z którego wynika, że sąd 

zwraca się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu (adwokata lub radcy prawnego) 

do właściwej okręgowej rady lub izby. Z przepisu tego nie wynika jednoznacznie,  

w jaki sposób należy ustalić właściwość okręgowej rady lub izby. Zarządzenia 

Przewodniczącego Wydziału kierowane są do odpowiedniej Rady i Izby  

we Wrocławiu znajdującej się w miejscowości, gdzie znajduje się siedziba sądu 

orzekającego (WSA Wrocław). Z treści art. 21 ust. 3 Prawa o adwokaturze wynika 
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natomiast jedynie, że adwokat świadczy pomoc prawną z urzędu w okręgu sądu 

rejonowego, w którym ma wyznaczoną siedzibę zawodową. 

 

W związku z pismami Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej  

w Wałbrzychu (pismo z dnia 31 maja 2012 r. L.dz./744/2012) oraz Dziekana 

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu (pismo z dnia 10 maja 2012 r.  

Nr 116/UA/2010), koniecznym stało się ustosunkowanie się do podniesionych w w/w 

pismach kwestii.  

Wicedziekan ORA w Wałbrzychu w swoim piśmie starał się wykazać,  

że błędną praktyką jest zwracanie się do ORA w Wałbrzychu o wyznaczanie stronom 

postępowania adwokata należącego do miejscowej ORA, gdy tymczasem jedyną 

właściwą na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 

(t. j. z 2009 r., Dz. U. nr 146, poz. 1188 ze zm.) Radą, do której tut. Sądu powinien 

występować o wyznaczenie osoby pełnomocnika, jest ORA we Wrocławiu. Analiza 

stosownych przepisów wskazuje, że takie stanowisko Wicedziekana jest jednak 

niewłaściwe, gdyż jednoznacznie z przepisów tych wynika, że jest dopuszczalne 

zwracanie się przez WSA we Wrocławiu do wszystkich okręgowych rad adwokackich 

działających w obszarze właściwości tego Sądu (tj. na obszarze województwa 

dolnośląskiego - zob. § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 25 kwietnia 

2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia 

ich siedzib i obszarów właściwości) o wyznaczenie adwokata wpisanego na listę 

adwokatów prowadzoną przez daną Radę.  

Jako przykład tego, że w tej materii mogą powstać jednak różne sytuacje 

wskazać można sprawę, w której w 2012 r. skarżący (mieszkający w Wałbrzychu)  

po wyznaczeniu mu adwokata przez ORA we Wrocławiu (i po dokonaniu przez tego 

pełnomocnika kilku czynności) zwrócił się do Sądu - z powołaniem się na art. 244 § 3 

p.p.s.a. - z wnioskiem o wyznaczeniu nowego, konkretnie wskazanego we wniosku 

adwokata z Wałbrzycha. Skarżącemu wyjaśniono, że aktualny wniosek jest 

bezprzedmiotowy (bowiem ma już skutecznie ustanowionego pełnomocnika),  

a żądanie wyznaczenia konkretnego adwokata jest spóźnione. Wskazanie konkretnej 

osoby adwokata musi mieć bowiem miejsce w pierwotnym wniosku o przyznanie 

prawa pomocy (a nie po fakcie przyznania już tego prawa i po wystąpieniu Sądu  

do okręgowej rady adwokackiej o wyznaczenie adwokata). Nawet wskazanie przez 

stronę konkretnej osoby pełnomocnika nie wiąże kategorycznie danego samorządu 
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zawodowego, gdyż decyzję w tym względzie ostatecznie podejmuje właściwa 

okręgowa rada adwokacka w porozumieniu ze wskazanym przez stronę we wniosku 

adwokatem. Aktualnie skarżący mógłby liczyć jednie, że w wyniku porozumienia 

pomiędzy ww. Okręgowymi Radami Adwokackimi zostanie dokonana zmiana osoby 

pełnomocnika. 

Z kolei w piśmie Dziekana ORA we Wrocławiu z dnia 10 maja 2012 r.  

Nr 116/UA/2010 skierowanym do skarżących (a przesłanym informacyjnie do tut. 

Sądu) zawarta została sugestia, że skarżący zamiast zwracać się do ORA  

we Wrocławiu o zmianę wyznaczonego im adwokata, powinni wystąpić do Sądu  

o cofnięcie przyznanego im prawa pomocy, a następnie powinni złożyć nowy 

wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Takie 

stanowisko jest nietrafne albowiem wykładnia przepisów ustawy Prawo  

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ugruntowana linia orzecznicza 

sądów administracyjnych jednoznacznie wskazują, że ustawowe kompetencje Sądu 

w zakresie prawa pomocy ograniczają się jedynie do jego przyznania lub odmowy 

przyznania tego prawa i w przypadku przyznania prawa pomocy mają w danej 

sprawie zasadniczo charakter jednorazowy. Przepis art. 249 p.p.s.a. uprawnia Sąd 

do cofnięcia przyznanego stronie prawa pomocy, ale nie dotyczy wskazanej w ww. 

piśmie sytuacji. Cofnięcie prawa pomocy w całości lub w części jest konieczne, jeżeli 

okaże się, że okoliczności, na podstawie których je przyznano, nie istniały  

lub przestały istnieć. Wniosek strony o „wyznaczenie innego pełnomocnika” z uwagi 

na nie spełnianie jej oczekiwań, nie stanowi żadnej z wyżej wymienionej przesłanki 

cofnięcia. Jeżeli pomimo ustanowienia pełnomocnika z urzędu, stronie nie 

odpowiada sposób, w jaki jest reprezentowana, to powinna swoje zastrzeżenie 

zgłosić odpowiednio uprawnionym organom korporacji zawodowych, a nie sądowi, 

gdyż nie może on wydać ponownego rozstrzygnięcia o przyznaniu prawa pomocy  

w postaci ustanowienia innego pełnomocnika, bowiem przyznane jej prawo pomocy 

w tym zakresie zostało już skonsumowane. Bez znaczenia dla kwestii przyznanego 

stronie przez Sąd prawa pomocy pozostaje zatem zarówno fakt wypowiedzenia 

przez stronę pełnomocnictwa udzielonego wyznaczonemu adwokatowi,  

jak i zwolnienie z tego obowiązku takiego pełnomocnika. Od momentu zwrócenia się 

przez Sąd do właściwej rady adwokackiej o wyznaczenie adwokata (art. 253 p.p.s.a.) 

wszelkie kwestie związane zapewnieniem stronie pomocy ze strony obiektywnego  

i profesjonalnego pełnomocnika spoczywa na danym organie korporacyjnym.  
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Nie oznacza to oczywiście, że organ ten jest zobowiązany uwzględniać każde 

kolejne żądanie strony o zmianę osoby wyznaczonego jej pełnomocnika, bowiem 

taka ewentualna zmiana pozostaje zawsze w gestii uznania tego organu,  

po wnikliwym rozpatrzeniu konkretnego przypadku. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy 

Prawo o adwokaturze w sprawach, w których pomoc prawna ma z mocy przepisów 

prawa nastąpić z urzędu, zwolnić adwokata od udzielenia tej pomocy może tylko 

organ, który go wyznaczył, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

W wyniku przeprowadzonych narad przyjęto, że w sytuacji gdy strona  

we wniosku o przyznanie prawa pomocy wskazała konkretnego adwokata lub radcę 

prawnego, wówczas w piśmie do właściwej rady czy izby (ustalonej zgodnie  

z siedzibą zawodową pełnomocnika) znajduje się informacja o tym żądaniu strony. 

Sytuacje takie jednak zdarzają się wyjątkowo rzadko. 

Z analizy postępowań dotyczących rozpoznawania wniosków o przyznanie 

prawa pomocy wynika, że wnioski o ustanowienie pełnomocnika najczęściej 

składane były po wydaniu orzeczenia podlegającego zaskarżeniu (skargą kasacyjną 

lub zażaleniem). 

Rzadziej strony wnioskowały o przyznanie prawa pomocy przed rozpoczęciem 

postępowania sądowego (art. 243 § 1 p .p.s.a). 

Kolejne wnioski o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sytuacji, gdy Sąd 

przyznał wcześniej prawo pomocy w takiej postaci załatwiane są postanowieniem  

o umorzeniu postępowania w tej części. 

Zmniejszyła się liczba wniosków stron - które są zwolnione od kosztów 

sądowych z mocy ustawy - o zwolnienie od ich ponoszenia. Wnioski te załatwiane są 

w formie pisma informacyjnego na podstawie art. 6 p.p.s.a., co skutkuje mniejszą 

liczbą postanowień wydawanych w sprawach prawa pomocy w Wydziale IV.  

Wniosek o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi strony składają 

najczęściej po otrzymaniu wezwania sądu do uiszczenia tego wpisu.  

Jest on rozpoznawany z uwzględnieniem wszystkich kosztów określanych  

w sprawie, a więc nie tylko aktualnych (np. wpis od skargi), ale i ewentualnych, 

przyszłych kosztów sądowych (wpis od zażalenia, skargi kasacyjnej).  

Strony były wzywane do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy  

na urzędowym formularzu, ponieważ zazwyczaj wniosek ten był składany w formie 

pisma strony. Po otrzymaniu wezwania referendarza sądowego do złożenia wniosku 

na urzędowym formularzu strony często poszerzały zakres wniosku, gdyż w piśmie 



 

 14 
 

wnosiły o zwolnienie od wpisu sądowego, a na urzędowym formularzu o zwolnienie 

od kosztów sądowych i dodatkowo o ustanowienie adwokata. Wzywano także strony 

do przedłożenia dokumentów źródłowych dotyczących ich sytuacji materialnej  

i rodzinnej. 

Natomiast brak dokumentów źródłowych uniemożliwiających ocenę wniosku 

pod względem spełnienia przesłanek warunkujących przyznanie prawa pomocy 

skutkował odmową przyznania prawa pomocy. 

Zdecydowanie zmalała liczba spraw, w których wydano zarządzenie  

o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania (art. 257 

p.p.s.a.) wskutek nieuzupełnienia braków formalnych wniosku lub niezłożenia 

wniosku na wymaganym formularzu (np. na formularzu obowiązującym  

w postępowaniu przed sądem cywilnym). 

W sytuacji, gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie złożyła wniosku 

o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu wówczas wzywana była  

do złożenia tego wniosku na wymaganym formularzu (PPPr). 

Podobnie gdy wnioski o przyznanie wynagrodzenia pełnomocnikowi z urzędu 

nie zawierały oświadczenia, iż wynagrodzenie nie zostało opłacone w całości  

lub w części przez stronę, wzywano pełnomocnika do złożenia tego oświadczenia 

pod rygorem odmowy przyznania wynagrodzenia. W sytuacji, gdy pełnomocnik  

z urzędu wnioskował o przyznanie wynagrodzenia poniżej stawek minimalnych, 

przyznawano wynagrodzenie według stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu.  

W sytuacji, gdy pełnomocnik z urzędu został ustanowiony po wydaniu 

(ogłoszeniu) wyroku, a następnie złożył wniosek o jego uzasadnienie i przywrócenie 

terminu do tej czynności, a w dalszej kolejności sporządził również skargę kasacyjną 

lub opinię o braku podstaw do jej wniesienia - przyjmowano, iż pełnomocnik nie brał 

udziału w I instancji i przyznawane jest mu wynagrodzenie za udział w postępowaniu 

przed sądem II instancji z tytułu sporządzenia skargi kasacyjnej lub opinii o braku 

podstaw do jej wniesienia. Rozporządzenia wykonawcze, na podstawie których 

ustalane są wynagrodzenia pełnomocników z urzędu (adwokatów lub radców 

prawnych) określają bowiem za jakie konkretnie czynności przysługują 

pełnomocnikom wynagrodzenia za udział w postępowaniu w II instancji, tj.: 

sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej, sporządzenie opinii o braku podstaw  

do jej wniesienia, udział w rozprawie przed NSA. Rozporządzenia te nie precyzują 

natomiast, w jakim momencie kończy się postępowanie przed sądem I instancji, gdyż 
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przepisy tych rozporządzeń określają jedynie stawki za udział pełnomocnika  

w postępowaniu przed sądem I instancji. 

Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik z urzędu został ustanowiony  

w postępowaniu sądowym w I instancji, które zakończyło się postanowieniem  

o odrzuceniu skargi i nie złożył wniosku o przyznanie wynagrodzenia za udział  

w postępowaniu sądowym w I instancji, a następnie sporządził opinię o braku 

podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i wniosek o przyznanie wynagrodzenia  

za jej sporządzenie, przyjmowano iż brał on udział również w postępowaniu 

sądowym w I instancji i w związku z tym za sporządzenie tej opinii przyznawano 

wynagrodzenie według stawki obowiązującej dla pełnomocnika, który brał udział  

w postępowaniu sądowym w I instancji (50%). 

Postanowienia dotyczące przyznania lub odmowy przyznania wynagrodzenia 

są doręczane pełnomocnikowi z urzędu, czyli wnioskodawcy, a postanowienia  

w sprawie prawa pomocy doręczane są wnioskodawcy, zgodnie z nowelizacją 

p.p.s.a. 

W wyniku wspomnianej nowelizacji obowiązującej od dnia 10 kwietnia 2010 r., 

w myśl art. 244 § 2 p.p.s.a. ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w ramach 

prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa, które powstaje  

z mocy prawa. W związku z powyższym pełnomocnicy z urzędu nie składają 

dokumentu pełnomocnictwa do akt sprawy i tym samym nie wnioskują o zwrot 

wydatku z tytułu opłaty skarbowej od tego dokumentu. Opłata skarbowa jest bowiem 

w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

(Dz. U nr 225, poz. 1637 ze zm.) pobierana z tytułu złożenia w postępowaniu 

sądowym dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.  

 

 

Postępowanie mediacyjne i uproszczone 

 

W roku 2012 w sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęły cztery wnioski o przeprowadzenie 

mediacji. W dwóch z nich przeprowadzono postępowanie mediacyjne zakończone 

przyjęciem wspólnych ustaleń co do sposobu załatwienia sprawy. 
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W Wydziale II w roku 2012 strony złożyły dwa wnioski o przeprowadzenie 

postępowania mediacyjnego (sygn. akt II SA/Wr 783/11, sygn. akt II SA/Wr 486/12), 

jednakże z powodu odmowy udziału przez jedną ze stron w takim postępowaniu oraz 

w związku z nie stwierdzeniem zakresów, w ramach których możliwe byłoby 

dokonanie ustaleń mediacyjnych między stronami, wnioski te oddalano, a sprawę 

przekazano do rozstrzygnięcia na rozprawie według kolejności wpływu. 

W Wydziale IV 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich, nie prowadzono 

postępowania mediacyjnego, co wynika ze specyfiki spraw rozpoznawanych w tym 

Wydziale. W trybie uproszczonym załatwiono natomiast cztery sprawy. 
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Rozdział IV 

Podsumowanie działalności orzeczniczej Sądu 

 

 

1. Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału I 

 

W sprawach należących do właściwości Wydziału I WSA we Wrocławiu 

podjęte rozstrzygnięcia wpisywały się w dotychczas prezentowaną przez ten sąd 

interpretację przepisów prawa. Wśród wyroków wydanych w sprawach przypisanych 

do poszczególnych symboli na szczególną uwagę zasługują opisane niżej 

orzeczenia. 

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

 

W wyroku z dnia 28 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1144/12) Wojewódzki 

Sąd Administracyjny odniósł się do kwestii nie zaliczenia przez organy podatkowe  

do kosztów uzyskania przychodów radcy prawnego – prowadzącego jedynie 

działalność gospodarczą w formie jednoosobowej kancelarii radcy prawnego – 

wydatków poniesionych w związku ze staraniem się o przyjęcie na aplikację 

radcowską, jej odbywaniem oraz zdobywaniem uprawnień radcy prawnego,  

do ponoszenia których w określonych kwotach zobowiązany był na podstawie 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

Sąd nie podzielił stanowiska Ministra Finansów i uznał, że skoro skarżąca 

rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej po odbyciu aplikacji radcowskiej  

i wykonuje zawód radcy prawnego, wydatki poniesione na odpłatną aplikację 

radcowską spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22  

oraz 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ  

są bezpośrednio związane i niezbędne do prowadzenia działalności radcy prawnego 

i uzyskiwania z tego tytułu przychodu. Przepisy ustawy o podatku dochodowym  

od osób fizycznych nie zawierają unormowań, które zabraniałyby zaliczania do 

kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem 

działalności gospodarczej. Sąd zaakcentował, że jeżeli wydatki są poniesione w celu 
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uruchomienia działalności gospodarczej, spełniają warunki określone w art. 22 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są racjonalnie i gospodarczo 

uzasadnione i właściwie udokumentowane, to stanowią koszt uzyskania w miesiącu 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. Treść przepisu art. 22 ust. 1 ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza bowiem możliwości 

zaliczenia jako kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w innym roku 

podatkowym niż osiągnięte przychody. Za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo, 

należy uznać wydatki poniesione na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć 

umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, a zatem 

mogą się przyczynić do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność 

gospodarcza w zakresie prowadzenia kancelarii radcy prawnego. 

 

 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

 

W wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1069/12) Wojewódzki 

Sąd Administracyjny wypowiedział się w kwestii interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 58  

w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów 

bezpośrednio sfinansowanych z dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego. 

W ocenie Sądu, omawiany przepis nie odnosi się do następstwa czasowego 

pomiędzy poniesionym wydatkiem a dotacją, lecz do istniejącego między nimi 

związku tematycznego: pokrycia wydatku dotacją. Wskazuje na to użycie  

w omawianym przepisie sformułowania „bezpośrednie sfinansowanie”, które 

sugeruje, że chodzi tu o taki wydatek, który objęty jest celową refundacją w drodze 

dotacji, wynikającą z konkretnego programu, umowy – przyznanej pomocy. Nie ma 

zatem znaczenia kiedy wydatek zostanie poniesiony – czy w roku podatkowym,  

w którym zostanie wypłacona dotacja, czy też wcześniej. W żadnym z tych 

przypadków, podatnik nie może poniesionego wydatku zaliczyć w koszty uzyskania 

przychodu. 

W wyroku z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 1022/12) Wojewódzki 

Sąd Administracyjny wypowiedział się odnośnie zagadnienia, czy wykup jednostek 
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uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym stanowi dla uczelni wyższej dochód 

zwolniony od podatku dochodowego, jeżeli ma być on przeznaczony na cel 

statutowy. 

Sąd podkreślił, że zagadnienie to jest o tyle nietypowe z uwagi na to,  

że dotyczy problematyki „kosztowej” kwalifikacji wydatków, które pochodzą  

z dochodu zadeklarowanego przez uczelnię jako przeznaczonego na objęte 

zwolnieniem podatkowym cele określone w ustawie (w tym przypadku na cel 

naukowo-oświatowy) i w chwili ich poniesienia mające służyć dalszemu pomnażaniu 

tego dochodu. Wskazał, że samo ulokowanie dochodu w funduszu inwestycyjnym nie 

korzysta ze zwolnienia podatkowego w rozumieniu art. 17 ust. 1e pkt 3) ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych, albowiem przepis ten zawiera warunek, 

by dochód objęty zwolnieniem został przeznaczony, ale i (ustawodawca używa 

koniunkcji) wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1 

(statutowe – między innymi naukowo-oświatowe). Zatem zakupu jednostek 

uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym przez podatników, o jakich mowa w treści 

art. 17 ust 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie należy 

rozpatrywać w kategorii wydatku kosztowego, lecz w kategorii lokowania dochodów.  

Odwołując się do językowego znaczenia słowa „lokować”, Sąd wskazał,  

że pojęcie to oznacza tyle co umieszczenie, przeniesienie w inne miejsce. Faktu 

lokowania dochodu poprzez zakup jednostek uczestnictwa nie można zatem 

utożsamiać z przesłanką wydatkowania w rozumieniu art. 17 ust. 1f ustawy  

o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że dochód lokowany  

w jednostkach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, jak i ten wygenerowany  

w związku z taką inwestycją, będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego tylko 

wówczas, gdy zostanie następnie wydatkowany na cel statutowy w rozumieniu  

art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dopóki więc 

dochód uczelni (zarówno ten "pierwotny", jak i wygenerowany przez fundusz 

inwestycyjny) nie zostanie w sposób definitywny przeznaczony i wydatkowany na cel 

statutowy w rozumieniu tego przepisu, nie można mówić o istnieniu prawa  

do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 

W wyroku z dnia 19 października 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 949/12) 

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł o nieprawidłowości praktyk, polegających  

na rozróżnianiu kosztów bezpośrednich i pośrednich w oparciu o przepisy 
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nienależące do prawa podatkowego, nawet jeżeli narzucają one określone zasady 

alokacji środków. Rozważania Sąd podjął na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku  

o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  

i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz aneksu do tego rozporządzenia w postaci 

tabeli D: „Alokacja niezbędnych przychodów taryfowych grup odbiorców usług w roku 

obowiązywania nowych taryf”. 

Sąd uznał, że pomimo iż w/w rozporządzenie narzuca przedsiębiorstwom 

wodno-kanalizacyjnym zasady alokacji środków, to zasady te zostały sformułowane  

z uwagi na potrzebę realizacji innych celów i zasad, niż cele i zasady wynikające  

z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bo dla potrzeb obliczenia 

taryfowych stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf. Ponadto 

przedmiotowe rozporządzenie nie stanowi źródła prawa podatkowego. Dlatego 

przyjęcie wynikających z niego zasad nie może prowadzić do odmiennego sposobu 

rozliczania tych wydatków w czasie, niż wynika wprost z przepisów ustawy 

podatkowej.  

Sąd podkreślił, że wyłącznie szczególny przepis ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych ma w odniesieniu do wymienionych w nim wydatków 

przesądzające znaczenie dla ustalenia, w jakim momencie i pod jakimi warunkami 

wydatki te podatnik ma prawo ująć w kosztach uzyskania przychodów – 

wynagrodzenia z narzutami należą do kategorii wydatków, w stosunku do których 

ustawodawca zrezygnował z oparcia się na metodzie poszukiwania ich związku  

z przychodem, dla ustalenia momentu ich rozliczenia w czasie, wybierając w zamian 

kryterium ich faktycznego wypłacenia, postawienia do dyspozycji, dokonania, bądź 

zarachowania. 

W wyroku z dnia 12 października 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 922/12), 

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w przedmiocie zasad, w oparciu o które 

ustala się moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków 

przedsiębiorcy w postaci kwot zwróconych gminie w zamian za wypłatę przez nią 

odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości położonych w granicach objętych 

zmianą planu zagospodarowania miejscowego związaną z planowaną rozbudową 

wysypiska śmieci – do kosztów uzyskania przychodów. 

Sąd uznał, że planowanej rozbudowy wysypiska śmieci, a więc zdarzenia 

przyszłego i niepewnego, nie można powiązać z wydatkami przedsiębiorcy, 
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polegającymi na zwrocie gminie środków, do wypłacenia których jest ona zmuszona 

z uwagi na zmianę miejscowego planu zagospodarowania miejscowego 

przewidującego rozbudowę takiego wysypiska. Stąd też wydatki te nie powinny być 

rozliczane na zasadzie proporcjonalnej do długości okresu planowanego korzystania 

z wysypiska, lecz w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4 d ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych zdanie pierwsze) z racji tego, że obowiązek ich 

poniesienia wynika z porozumienia dotyczącego zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

W wyroku z dnia 4 września 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 614/12) Wojewódzki 

Sąd Administracyjny opowiedział się za stanowiskiem, że zapłacone po dniu aportu – 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa – odsetki od pożyczek i kredytów 

zaciągniętych przez podmiot zbywający aport stanowią koszt uzyskania przychodów 

spółki przejmującej. 

Sąd wskazał, że w takim przypadku zastosowanie powinien mieć art. 15 ust. 

1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyrażający zasadę 

"kontynuacji kosztów" u nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa  

i stanowiący jednocześnie implementację do prawa krajowego postanowień 

Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego 

systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, 

podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących 

spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub 

SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego  

(Dz. U. UE L z dnia 25 listopada 2009 r., dalej: Dyrektywa o fuzjach). W ocenie Sądu 

art. 15 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy postrzegać, 

jednak nie w kontekście relacji przychód (wniesienie aportu) – koszt (wartość aportu), 

lecz poprzez fakt, że omawiana regulacja nie ogranicza się jedynie do samego faktu 

ujęcia w księgach spółki przejmującej nabytego aportu. Zasada "kontynuacji 

kosztów" oznacza bowiem także możliwość kontynuowania kosztów, jakie pojawią 

się po dniu aportu, związanych funkcjonalnie z przejętym aportem. Zwłaszcza, że 

ustawodawca unijny wyłącza z podstawy opodatkowania wartość majątku 

stanowiącą różnicę między wartością rzeczywistą a wartością do celów 

podatkowych, rozumianą jako wartość, na podstawie której wszelkie zyski lub starty 

zostałyby obliczone do celów podatku od dochodów, zysków lub zysków 

kapitałowych spółki przekazującej, gdyby takie aktywa lub pasywa zostały sprzedane 
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w chwili łączenia, podziału lub podziału przez wydzielenie albo wniesienia aportu  

(art. 4 ust. 1 i ust. 2 lit. a) w zw. z art. 9 Dyrektywy o fuzjach) pod warunkiem,  

że przekazane aktywa i pasywa to aktywa i pasywa spółki przekazującej, które w 

wyniku łączenia, podziału lub podziału przez wydzielenie albo wniesienie aportu są 

faktycznie związane ze stałym zakładem spółki przejmującej i odgrywają rolę  

w osiągnięciu zysków lub strat uwzględnianych dla celów podatkowych (art. 4 ust. 1  

i ust. 2 lit. b) w zw. z art. 9 Dyrektywy o fuzjach).  

Sąd stwierdził, że wskazany sposób obliczania podstawy opodatkowania 

podatkiem dochodowym ma zastosowanie jedynie w przypadku dokonania przez 

spółkę przejmującą obliczeń dotyczących nowych odpisów amortyzacyjnych  

lub zysków i strat w odniesieniu do aktywów i pasywów przekazanych zgodnie  

z regułami, które stosowane byłyby do spółki lub spółek przekazujących, jeżeli 

łączenie, podział lub podział przez wydzielenie albo wniesienie aktywów nie 

zostałoby dokonane (art. 4 ust. 4 w zw. z art. 9 Dyrektywy o fuzjach).  

 

 

Podatek od towarów i usług 

 

W wyroku z dnia 31 maja 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 406/12) Wojewódzki Sąd 

Administracyjny zajął się problemem opodatkowania VAT wynagrodzenia 

otrzymanego przez Gminę od osoby korzystającej z nieruchomości gminnej bez 

tytułu prawnego. 

Spór podatnika z organem podatkowym sprowadzał się do oceny, czy 

świadczenie pieniężne otrzymane przez Gminę od osoby korzystającej bezumownie 

z nieruchomości gminnej, w sytuacji, gdy Gmina podejmuje czynności zmierzające 

do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (poprzez prawne uregulowanie 

ujawnionego stanu), stanowi wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, 

czy też jest rodzajem wynagrodzenia za usługę, a zatem zdarzeniem podlegającym 

opodatkowaniu VAT.  

Zdaniem Ministra Finansów, jako znajdujące się poza zakresem zastosowania 

ustawy o podatku od towarów i usług należy kwalifikować jedynie te przypadki 

bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej, w następstwie których Gmina 

dąży (poza wynagrodzeniem) wyłącznie do odzyskania bezprawnie zajętej 
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nieruchomości. Tylko bowiem w takim przypadku otrzymane przez Gminę 

wynagrodzenie będzie miało charakter odszkodowania za bezumowne korzystanie  

z nieruchomości. Sytuacja natomiast, w której Gmina po powzięciu wiedzy o fakcie 

dokonanego naruszenia podejmuje czynności zmierzające do prawnego 

uregulowania stwierdzonego naruszenia oraz otrzymuje jednocześnie wynagrodzenie 

za bezumowne korzystanie z nieruchomości, stanowić będzie zdarzenie podlegające 

opodatkowaniu VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług), z mocą 

wsteczną, od momentu bezprawnego zajęcia. 

Uchylając zaskarżoną interpretację Sąd stwierdził, że organ podatkowy 

błędnie wyróżnił w stanie faktycznym – dla celów opodatkowania – dwa zdarzenia, 

przypisując temu ostatniemu skutek w sferze VAT. W ocenie Sądu, 

podatkowoprawna kwalifikacja stanu faktycznego sprawy winna koncentrować się 

wyłącznie na kwestii bezumownego korzystania z majątku Gminy (bez wiedzy i woli 

Gminy), tj. bez względu na działania jakie Gmina zamierza podjąć w przyszłości 

odnośnie zajętego bezprawnie mienia. Wskazując na powyższe Sąd przypomniał,  

że warunkiem uznania określonej czynności za opodatkowaną VAT jest wymóg 

istnienia (między jej stronami) stosunku zobowiązaniowego, w ramach którego dany 

podmiot jest zobowiązany do spełnienia, w zamian za wynagrodzenie, na rzecz 

innego podmiotu określonego świadczenia. Skoro zatem Gmina nie miała wiedzy  

o fakcie bezprawnego zajęcia jej majątku, to nie może być mowy o świadczeniu 

przez nią jakiejkolwiek usługi w tym zakresie (z uwagi na brak woli dysponowania 

swoim majątkiem), choćby nawet w przyszłości podejmowała działania zmierzające 

do usankcjonowania tego stanu rzeczy, co uchylało zastosowanie art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

W wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 989/12) Wojewódzki 

Sąd Administracyjny oceniał prawo Gminy do wystąpienia z wnioskiem o zwrot VAT, 

zadeklarowanego przez – nieistniejącą w dniu złożenia ww. wniosku – jednostkę 

budżetową Gminy.  

Zaskarżonym postanowieniem organ podatkowy, powołując się na art. 165a 

ustawy – Ordynacja podatkowa, odmówił wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu 

podatku VAT, z uwagi na brak po stronie Gminy legitymacji procesowej  

do wystąpienia z takim żądaniem. W opinii organu podatkowego, przepisy ustawy – 

Ordynacja podatkowa nie przewidywały następstwa prawnego po zlikwidowanej 

jednostce budżetowej. Sąd, uchylając zaskarżone postanowienie, odwołał się  
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do wykładni systemowej (ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości) 

oraz do unijnej zasady neutralności VAT, respektowanej w porządku krajowym  

w przepisach art. 87 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Dalej uznał, że  

w stanie faktycznym sprawy, Gmina ma interes prawny w rozumieniu art. 133 ustawy 

– Ordynacja podatkowa do wystąpienia z wnioskiem o zwrot VAT po zlikwidowanej 

jednostce budżetowej, a zatem, przysługuje jej status strony w rozumieniu tego 

przepisu, co błędnie zakwestionowały organy podatkowe orzekające w sprawie. 

Sąd zwrócił uwagę na organizacyjno-prawną formę jednostki budżetowej, 

która, pomimo pewnego wyodrębnienia, nie posiada osobowości prawnej (nie działa 

w imieniu własnym) oraz nie prowadzi samodzielnej polityki budżetowej, lecz pełni 

funkcję reprezentanta interesów jednostki samorządu terytorialnego (statio municipi).  

Pozostawała zatem w szczególnego rodzaju więzi wewnętrznej i 

ekonomicznej z jednostką samorządową, która ją utworzyła. Pogląd ten znajduje 

umocowanie w treści art. 12 ust. 3 do ust. 7 ustawy o finansach publicznych, 

wskazując, że zgodnie z tą ustawą organ, który utworzył likwidowaną jednostkę, 

określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki oraz 

przejmuje jej należności i zobowiązania. Do tych należności i zobowiązań przejętych 

po jednostce likwidowanej zaliczyć należy m.in. podatki, w tym VAT. 

Skoro zatem Gmina przejęła należności po zlikwidowanej (na mocy uchwały 

Rady Miejskiej) jednostce budżetowej – to posiada również prawo (interes prawny) 

do występowania o zwrot VAT, jaki ta jednostka wykazała w deklaracji podatkowej 

(przed jej likwidacją). 

Sąd odwołał się do zasad unijnych systemu VAT, a zwłaszcza zasady 

neutralności VAT. Zauważył bowiem, że gdyby językowa wykładnia określonego 

przepisu nie nastręczała większych trudności, ale była sprzeczna z ww. zasadą,  

to należy poszukiwać takiego jego znaczenia, które pozostawałoby w zgodzie z tą 

zasadą (wyrok TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-137/02 Faxworld Rec.). 

W związku z powyższym – zdaniem Sądu – przyjęcie poglądu odmiennego,  

jak to uczyniły organy podatkowe w przedmiotowej sprawie, a sprowadzającego się 

do odmowy rozpatrzenia wniosku Gminy o zwrot VAT, prowadziłoby w konsekwencji 

do naruszenia rzeczonej zasady neutralności VAT. Sąd powołał się na stanowisko, 

jakie zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach: C-137/02,  

C-32/03 (wyrok TSUE z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie Fini H.) oraz C-280/10 

(wyrok TSUE z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie Kopalnia Odkrywkowa Polski 
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Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby 

Skarbowej w Poznaniu). 

 

 

 2. Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału II 

 

 

Sprawy z zakresu prawa budowlanego 

 

W sprawach z zakresu prawa budowlanego w wyroku z dnia 28 czerwca 

2012r., sygn. akt II SA/Wr 283/12 Sąd, w oparciu o ustawowe definicje „drogi”  

i „zjazdu” podane w art. 4 pkt 2 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115), przyjął, że zjazd nie jest częścią drogi  

i nie służy także do utrzymania drogi, a jest to odrębny obiekt budowlany będący 

miejscem dostępu do drogi publicznej, w związku z czym nie można przyjąć,  

iż każdorazowo właściciel drogi publicznej będzie odpowiadał za stan techniczny 

zjazdu. 

W wyroku z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 609/11 Sąd stwierdził  

z kolei, że projektowane budynki wielorodzinne (t.j. zespół budynków mieszkalnych, 

na który składa się 6 budynków mieszkalnych, zaprojektowanych w sekcji bliźniaczej, 

przy czym jedną sekcję od drugiej oddziela teren zielony, a część wspólną stanowi 

podziemna kondygnacja garażowa; w każdym budynku zaprojektowano do 6 

mieszkań) nie są budynkami odrębnymi, lecz jednym budynkiem o 12 mieszkaniach. 

Zgodnie bowiem z art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa 

o budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 

oraz posiada fundamenty i dach. Z powyższej regulacji normatywnej wynika, że aby 

można było mówić o budynku mieszkalnym, musi on stanowić zamkniętą przestrzeń  

i być wydzielony przegrodami budowlanymi i dachem. Posiadanie natomiast przez 

budynek w zabudowie bliźniaczej wspólnego fundamentu nie stanowi przeszkody, 

aby uznać, że każdy z budynków składających się na dany obiekt, spełnia warunek 

samodzielności konstrukcyjnej. Innymi słowy, warunek samodzielności jest także 

spełniony wówczas, gdy ściany działowe między poszczególnymi budynkami 
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posadowione zostały na wspólnym fundamencie. Z taką sytuacją mamy do czynienia 

w niniejszej sprawie, gdyż poszczególne budynki oddzielone są od siebie dylatacjami 

oraz posiadają ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, dzielącą w pionie wszystkie 

kondygnacje nadziemne.  

Ponadto w przytoczonym wyżej wyroku Sąd stwierdził, że przy liczeniu ilości 

kondygnacji w budynkach wielokondygnacyjnych, do obliczeń przyjmować należy 

tylko i wyłącznie liczbę kondygnacji nadziemnych i, że uznania hali garażowej  

za kondygnację podziemną nie może natomiast w żadnej mierze wykluczać sam fakt 

usytuowania wjazdu do hali garażowej na poziomie terenu, który z oczywistych 

względów musi zaczynać się ponad kondygnacją podziemną.  

 

 

Sprawy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody 

 

Z uwagi na duże znaczenie ocen oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć na uwagę zasługuje wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r. sygn. akt  

II SA/Wr 108/12, w którym Sąd wskazuje, że takie oddziaływanie dotyczyć może –  

w zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia – nie tylko nieruchomości 

bezpośrednio sąsiadujących ze sobą, ale również tych położonych w tak zwanym 

szerokim sąsiedztwie. Zgodnie z wyrażonym w tym wyroku poglądem, w razie 

stwierdzenia, że planowana inwestycja będzie oddziaływać w takim rozumieniu  

na sąsiednie nieruchomości, to bez względu na wielkość wpływu na zdrowie  

i warunki życia ludzi, a także przewidziane zastosowanie środków jego zmniejszania, 

np. ekranów akustycznych - ich właścicieli (użytkowników wieczystych) należy uznać 

za strony postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody 

na realizację przedsięwzięcia. Takie bowiem oddziaływanie będzie wpływać na ich 

sytuację jako właścicieli (użytkowników wieczystych), co świadczy o ich interesie 

prawnym uzasadniającym ich prawo do udziału w postępowaniu administracyjnym  

w charakterze strony. Z treści powyższego orzeczenia można wyprowadzić wniosek, 

że w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach interesy właścicieli i użytkowników wieczystych sąsiednich działek 

mające oparcie w normach prawa materialnego tak cywilnego, jak  

i administracyjnego są interesem prawnym. W stosunku do norm materialnego prawa 
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cywilnego dotyczącego treści i sposobu wykonywania własności należy jednak 

zauważyć, że sam fakt znajdowania się w obszarze oddziaływania planowanej 

inwestycji nie powoduje automatycznie uzyskania statusu strony postępowania.  

Na wagę tego zagadnienia zwraca się uwagę w wyroku z dnia 4 października 

2012 r. sygn. akt II SA/Wr 514/12. W ocenie wyrażonej w tym orzeczeniu,  

za budzące wątpliwości zostały uznane poglądy, jakoby wzgląd na ochronę 

uprawnień cywilnoprawnych, a przy tym hipotetycznych, bo organ nie stosuje nigdy 

prawa cywilnego, miał wyłącznie decydować o przyznaniu uprawnionemu przymiotu 

strony w postępowaniu administracyjnym. Przypomina się więc w tym orzeczeniu,  

że w każdym przypadku przyznanie przez organ danemu podmiotowi przymiotu 

strony wymaga poczynienia wnikliwych ocen. Niekiedy zakres takich ocen będzie 

niewielki, kiedy sam ustawodawca oznacza pewne podmioty jako strony. Niekiedy 

jednak materia ocenna będzie obszerna, zaś wątpliwości lub margines swobody 

(albo błędu) przy wyznaczaniu statusu strony będą ogromne, tak jak ma to miejsce 

przy wyznaczaniu pozycji strony ze względu na „oddziaływania”. W kontekście 

analizowanego w tym orzeczeniu zagadnienia Sąd wskazał, że materialnoprawny 

przepis art. 28 k.p.a. nie ma znaczenia samodzielnego, lecz zawsze stosowany jest z 

innym, ustawowym źródłem interesu prawnego. Wymaga się zatem, aby ta podstawa 

interesu prawnego była materialnoprawna i jeszcze przy tym przynależała chociaż w 

części do materii prawa materialnego administracyjnego. W przypadku decyzji 

środowiskowej owo powiązanie z prawem administracyjnym następuje przez analizę 

„oddziaływań”, co wymaga przy jej rozstrzyganiu rozważenia wszelkich wchodzących 

w rachubę okoliczności sprawy (art. 7 i art. 80 k.p.a.).  

Materia poruszana w wyroku z dnia 10 maja 2012 r. sygn. akt II SA/Wr 16/12 

wymagała rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, czy przewidziana w ustawie Prawo 

ochrony środowiska - ochrona powietrza (art. 85) odnosi się jedynie do poziomów 

substancji wyraźnie i szczegółowo unormowanych lub standardów emisyjnych,  

czy ponadto ochrona ta powinna być przez organ zapewniona w postępowaniu  

w wydanie pozwolenia emisyjnego, zaś wzgląd na tę ogólną ochronę uzasadnia 

odmowę wydania pozwolenia. Sąd dostrzega w tym wyroku, że ochrona przed 

uciążliwością zapachową nie została obecnie doprecyzowana ustawowo (art. 222 

Prawo ochrony środowiska), zaś problematyka ta ma być przedmiotem osobnej 

ustawy. Odpowiadając na tak postawione pytanie skład orzekający zwrócił uwagę  

na znaczenie w tego rodzaju sprawach względu na interes społeczny i interes 
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podmiotu wnioskującego o wydanie pozwolenia emisyjnego, który w ocenie 

wyrażonej w tym wyroku, pozbawiony jest cechy słuszności. Takie podejście  

do zagadnienia wydania nowego pozwolenia emisyjnego w ocenie Sądu nie 

pozwalało, z uwagi na art. 7 k.p.a. w związku z art. 186 pkt 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, na wydanie pozwolenia przewidującego odstąpienie od zastosowania 

technologii ograniczającej uciążliwość zapachową. Ponadto Sąd przyjął, że z zasady 

wyrażonej w art. 16 k.p.a. wynikało, że organ był związany skutkami prawnymi 

dotychczas wydanych decyzji ostatecznych w tym samym przedmiocie. Kolejno 

wydawane pozwolenia nie powinny więc ograniczać poziomu ochrony istotnego 

elementu środowiska w odniesieniu do danej instalacji. Dlatego też w sytuacji,  

w której wniosek o zmianę pozwolenia emisyjnego zmierzał do obniżenia poziomu 

ochrony powietrza zapewnionej dotychczas w odniesieniu do substancji  

nie podlegającej szczególnym unormowaniom, nie zasługiwał on na uwzględnienie. 

 

 

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego 

 

Wśród spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego należałoby 

zwrócić uwagę na sprawy o sygn. akt II SA/Wr 75/12 oraz II SA/Wr 76/12, w których 

Sąd wskazał, że określając wymagania dla nowej zabudowy i zagospodarowania,  

nie ma żadnego ograniczenia co do maksymalnej wielkości obszaru analizowanego, 

jak również nie ma zakazu wyznaczania takiego obszaru w innej formie niż w formie 

okręgu, bądź tak, że z jednej strony działki objętej wnioskiem znajduje się większy 

obszar, zaś z innej mniejszy, pod warunkiem, że tak ustalony obszar analizowany 

spełnia wymogi określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej 

zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Ponadto Sąd wyraził pogląd, że granice obszaru 

analizowanego winny zostać ustalone z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy  

z poszanowaniem przepisu art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym 

ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są koniczne w demokratycznym 

państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony 
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środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. 

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw, w tym m.in. prawa 

własności i prawa do: 

 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami 

ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to 

chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 

 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów 

należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 2 u.p.z.p.). 

W wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r., o sygn. akt II SA/Wr 871/11 Sąd wyraził 

pogląd, że skoro organ I instancji uznał za stronę postępowania o ustalenie 

warunków zabudowy na działce sąsiedniej ogół właścicieli lokali w graniczącej 

nieruchomości budynkowej, a pominął całkowicie wspólnotę mieszkaniową, to taka 

sytuacja powoduje, że każdy ze współwłaścicieli posiada przymiot strony w toku 

całego sądowoadministracyjnego postępowania, a stanowisko odmienne 

prowadziłoby do sytuacji, w której brak by było podmiotu uprawnionego do obrony 

interesu prawnego skarżącego – uznanego za stronę przez organ I instancji -  

w postępowaniu po wydaniu decyzji pierwszoinstancyjnej. 

 

 

Sprawy z zakresu gospodarki mieniem  

 

W sprawach z zakresu gospodarki mieniem państwowym i komunalnym,  

w tym gospodarki nieruchomościami nierolnymi na uwagę zasługuje teza zawarta  

w wyroku zapadłym w sprawie sygn. akt II SA/Wr 612/11, w której Sąd wyraził 

pogląd, zgodnie z którym przepis art. 4 ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

(Dz. U. nr 175, poz. 1459 ze zm.) upoważnia radę jedynie do podjęcia uchwały,  

w której określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych.  

Do takich – w ocenie Sądu - nie można zaliczyć obciążania kosztami przekształcenia 

wnioskodawcy, bowiem kompetencje do określenia kosztów przekształcenia  

(tu opłata) ma jedynie organ wydający decyzję o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności. Rada nie ma kompetencji do określania warunków 
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dotyczących samego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo 

własności przez zaliczenie do tych warunków kosztów postępowania 

administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji o przekształceniu, albowiem  

to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent) 

wydaje taką decyzję, której elementem jest m.in. rozstrzygnięcie o kosztach 

postępowania administracyjnego. Artykuł 262 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego stanowi, że stronę obciążają te koszty postępowania,  

które wynikły z winy strony lub zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, 

a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów prowadzących postępowanie. 

Żaden przepis szczególny nie przewiduje konieczności uiszczenia kosztów 

postępowania zmierzającego do wydania decyzji w sprawie przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności przez wnioskodawcę. 

 

 

Skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze oraz akty organów jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu administracji 

publicznej 

 

Wśród zagadnień związanych z uchwałami organów jednostek samorządu 

terytorialnego należy zwrócić uwagę na kwestię przyjmowania programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. 

W wyroku z dnia 11 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 570/12 wskazano,  

że program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt nie jest aktem prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2 Konstytucji 

RP i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

nr 142, poz. 1591 ze zm.), albowiem nie zawiera norm abstrakcyjnych i generalnych, 

nie rozstrzyga także o prawach i obowiązkach podmiotów tworzących wspólnotę 

samorządową, lecz ma charakter programowy i zadaniowy. Ponadto stwierdzono,  

że uchwała wprowadzająca definicję „kotów wolno żyjących” w sposób istotny 

narusza art. 11a i art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.). Ustawodawca wskazując „opiekę nad 

wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie” jako jeden z obligatoryjnych 

elementów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
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bezdomności zwierząt, zaliczył „wolno żyjące koty” do kategorii zwierząt 

bezdomnych, a konkretnie zwierząt domowych, które uciekły, zabłąkały się  

lub zostały porzucone przez człowieka. Wobec tego rada gminy nie jest uprawniona 

do wprowadzania dodatkowej definicji „kotów wolno żyjących”. Podniesiono również 

w omawianym wyroku, że przepis art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt zawiera 

jednoznaczne stwierdzenie, że w uchwalonym programie musi znaleźć się wskazanie 

o wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz sposób 

wydatkowania tych środków. Oznacza to, że rada gminy w drodze uchwały nie może 

uchylić się od uregulowania tej kwestii w programie i powinna wskazać określoną 

kwotę pieniężną przeznaczoną na realizację programu oraz podać sposób 

wydatkowania tej kwoty. Zauważono również, że przepisy uchwały wprowadzające 

do programu kwestię edukacji mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami 

wykraczają poza zakres pojęcia zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich 

wyłapywania, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy, a co za tym idzie przepisy te 

nie mają podstawy prawnej.  

W wyroku z dnia 5 lipca 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 29/12) Sąd stwierdził,  

że nie jest dopuszczalne zawarcie w legendzie rysunku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego określenia „proponowane miejsce lokalizacji 

elektrowni wiatrowych”. Po pierwsze, określenia w planie muszą być na tyle jasne, 

proste, czytelne i jednoznaczne, że nie mogą budzić wątpliwości wśród 

użytkowników planu. W sytuacji, gdy siłownie wiatrowe mają być usytuowane  

na terenach obecnie użytkowanych rolniczo, ochrona gruntów rolnych i leśnych  

oraz ustawowa piecza organów zobowiązanych do czuwania nad ograniczeniem 

wykorzystywania ich na inne cele powoduje, że wyłączenie terenów spod takiej 

produkcji musi mieć charakter ścisły. Ponadto jest to istotne dla ewentualnego 

ograniczenia przez łopaty wiatraków możliwości korzystania z terenów sąsiednich. 

Konkretne wskazanie lokalizacji inwestycji wyeliminuje ewentualną niemożność 

pogodzenia lokalizacji wiatraków z przewidzianą w planie możliwością wykorzystania 

terenów sąsiednich. Podkreślono, że tereny przeznaczone pod elektroenergetykę  

to treny wyłączone z produkcji rolnej. Podstawę do zawarcia w treści tekstu 

miejscowego planu regulacji z nimi związanych stanowi m. in. decyzja Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydana na wniosek wójta gminy, podjęta na podstawie  

art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. z 2004 r. nr 121, poz. 1266 ze zm.). W decyzji takiej organ wyraża zgodę  
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na przeznaczenie nierolnicze, zgodnie z projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, w konturach oznaczonych na załącznikach 

graficznych, stanowiących integralną część wniosku. Proste porównanie wielkości 

terenów oznaczonych na załącznikach do wniosku kierowanego do ministra  

i załącznika do uchwały o planie powinno wskazywać jednoznacznie na (konieczną  

w świetle treści art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym) identyczności między tymi terenami. Inaczej mówiąc, tereny 

przeznaczone na cele nierolnicze na rysunku planu powinny odpowiadać terenom  

o takim przeznaczeniu w załącznikach graficznych do decyzji ministra.  

Podobnej tematyki dotyczył wyrok z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 

285/12, w którym Sąd wskazał, że wadliwym przepisem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest taki przepis, w którym dla danego terenu 

przewidziano przeznaczenie pod teren rolniczy i w którym ustalono zakaz zabudowy, 

gdy z postanowień Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy dla tego terenu przewiduje się funkcję główną „tereny usług 

sportu, rekreacji i turystyki”. Z porównania zapisów Studium w zakresie kierunków 

zagospodarowania terenu objętego planem z ustaleniami planu miejscowego co do 

przeznaczenia tego samego terenu wynika wyraźnie, że przewidują one krańcowo 

różne sposoby jego zagospodarowania. Sąd wskazał, że brak zgody Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie terenu na cele nierolnicze nie może 

stanowić uzasadnienia dla wyznaczenia dla niego funkcji rolniczej (niezgodnej  

ze studium), gdyż obszar ten został określony w studium jako tereny usług sportu, 

rekreacji i turystyki. Organy gminy decydując się na wprowadzenie w studium dla 

terenów rolnych odmiennych funkcji powinny liczyć się z możliwością braku 

otrzymania na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie ich na 

cele nierolnicze. Ewentualnym rozwiązaniem problemu mogłoby być zatem 

wprowadzenie zmian do Studium, tak aby ustalenia uchwalonego później planu nie 

naruszały postanowień studium. Jeśli zamiarem organu gminy było pozostawienie 

terenu w dotychczasowym użytkowaniu, to mógł rozważyć pozostawienie terenu 

poza granicami opracowania. Zdaniem Sądu, możliwe było także przyjęcie dla 

danego obszaru przeznaczenia zgodnego z przewidywanym w Studium, dopełniając 

oczywiście w tym zakresie wymaganej procedury i wprowadzając stosowne ustalenia 

w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
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i użytkowania terenów (art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym). Zauważono jeszcze, że stosownie do treści art. 35 ustawy tereny, 

których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób 

dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że  

w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. Wprowadzenie 

w planie przeznaczenia zgodnego z ustaleniami Studium nie stoi zatem  

na przeszkodzie w dotychczasowym użytkowaniu terenu, a dopiero przy zmianie 

sposobu użytkowania terenu ustalenia miejscowego planu stają się wiążące.  

W wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II SA/Wr 896/11 Sąd stwierdził, 

że składający skargę w trybie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) musi wykazać, 

że został naruszony jego własny interes prawny, polegający na istnieniu 

bezpośredniego związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą, a jego własną, 

indywidualną i prawnie chronioną sytuacją. Wskazano, że w sytuacji, gdy skarżący 

powołał się na naruszenie prawa polegające na nierozstrzygnięciu przez radę gminy 

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jednak sam skarżący uwag takich do projektu 

planu nie składał, to nie sposób przyjąć, aby interes prawny skarżącego został 

naruszony. Inaczej mówiąc, tryb i sposób postępowania rady gminy z uwagami 

innych podmiotów nie ma wpływu na prawa lub uprawnienia skarżącego. Ponadto 

wskazano, że skarga podlega odrzuceniu w części w sytuacji, gdy dodatkowe zarzuty 

nie zostały uprzednio zawarte w treści pisma wzywającego do usunięcia naruszenia 

prawa. Nie może ulegać wątpliwości, że instytucja wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa (stanowiąca surogat środka zaskarżenia) nie ma wyłącznie 

charakteru formalnego, lecz ma umożliwiać kompetentnemu organowi gminy 

wyeliminowanie z obrotu prawnego takich unormowań zawartych w uchwale, które w 

świetle obowiązującego, obiektywnego porządku prawnego naruszają istotnie interes 

prawny lub uprawnienie podmiotu wzywającego do usunięcia naruszenia prawa. 

Ponieważ zaś warunkiem bezwzględnym skutecznego wniesienia do sądu 

administracyjnego skargi na uchwałę rady gminy jest wezwanie tejże do usunięcia 

naruszenia prawa, wobec niespełnienia tego warunku w zakresie zarzutów innych niż 

podniesione w wezwaniu, skarga podlega odrzuceniu w tej części. 
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3. Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału III 

 

 

Spośród spraw rozpoznanych w 2012 r. w Wydziale III warto zwrócić uwagę 

na sprawę o sygn. akt III SA/Wr 224/12, w której rozpoznano skargę wniesioną  

na podstawie szczególnych regulacji ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji  

na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. nr 19, poz.101, dalej także ustawa  

lub u.k.r.b.) odrębnych od ogólnych reguł proceduralnych cechach postępowania  

w sprawie skarg. Między stronami sporna była legitymacja skargowa skarżącej. Sąd 

podzielił pogląd koncesjodawcy, że samo zwrócenie uwagi na to, że skarżąca 

poniosła nakłady na przygotowanie wniosku i że te nakłady mogą się okazać 

bezskuteczne w przypadku zawarcia przez koncesjodawcę umowy z innym 

uczestnikiem postępowania nie jest wystarczające dla uzasadnienia tej legitymacji. 

Na rozprawie pełnomocnik skarżącej oświadczył, że zawarcie umowy  

z wnioskodawcą niespełniającym wymogów formalnych, zamiast ze skarżącą, która 

takie wymogi spełnia, naraziłoby skarżącą na szkodę wynikającą z nie zawarcia 

umowy. Sąd uznał, że spełnia to wymogi art. 27 ust. 1 u.k.r.b. Skarżąca – jak wywiódł 

Sąd - będzie zatem legitymowana do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, 

jeżeli spełni łącznie trzy przesłanki, czyli: ma interes w zawarciu umowy koncesji, 

może ponieść szkodę na skutek nie zawarcia umowy, przyszła szkoda byłaby 

skutkiem czynności koncesjodawcy podjętych z naruszeniem prawa, polegających  

na dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania koncesyjnego wnioskodawcy 

niespełniającego wymogów formalnych.  

Na uwagę zasługuje również wyrok z dnia 3 października 2012 r. o sygn. akt. 

III SA/Wr 286/12, w którym Sąd wskazał, że organy na tle art. 7 ust. 2b pkt 2 lit. b 

ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia 

bezpośredniego (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 170, poz. 1051 ze zm.) i § 1 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt 

gospodarskich oznakowanych (Dz. U. nr 152, poz. 1605) przyjęły, że skoro sztuki 

zwierząt o podanych przez skarżącego numerach kolczyków nie przebywały na dzień 

31 maja 2010 r. w siedzibie stada skarżącego, to nie spełnił on obligatoryjnych 

warunków do przyznania płatności. Wprawdzie organy „jakby” zauważyły 
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okoliczność, że zwierzęta te były zarejestrowane na żonę skarżącego i z tego też 

powodu odstąpiły od nałożenia mu sankcji z tytułu przedeklarowania liczby zwierząt, 

w ogóle jednak nie rozważyły konsekwencji jakie rodzi ten „stan współposiadania” 

stada owiec. Tymczasem – jak dalej podkreślił Sąd - ma to fundamentalne znaczenie 

dla podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia w sprawie. Warunkiem przyznania 

wsparcia specjalnego w formie płatności do krów i owiec jest bowiem: spełnienie  

w danym roku warunków do przyznania jednolitej płatności obszarowej (bezsporne) 

oraz posiadanie w dniu 31 maja danego roku, co najmniej 10 samic z gatunku owca 

domowa mających co najmniej 12 miesięcy życia, znajdujących się w siedzibie stada 

położonej w rejonie wrażliwym pod względem gospodarczym lub środowiskowym. 

Potwierdzeniem stanu posiadania jest wpis dokonany w rejestrze zwierząt, 

zawierający dane posiadacza zwierzęcia. Sąd dalej wskazał, że w powołanej ustawie 

nie zdefiniowano wprawdzie pojęcia posiadania, aczkolwiek w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym przyjmuje się cywilistyczne znaczenie tego pojęcia 

stosownie do treści art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Posiadanie oznacza więc fizyczne władztwo nad 

rzeczą, któremu towarzyszy element psychiczny - zamiar władania rzeczą dla siebie. 

Zgodnie zaś z treścią art. 206 k.c., każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony  

do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki 

daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych 

współwłaścicieli. Uprawnienie to jest konsekwencją przyjętej w art. 195 k.c. koncepcji 

prawa współwłasności jako prawa własności przysługującego niepodzielnie kilku 

osobom. Prawo to cechuje jedność przedmiotu własności, wielość podmiotów  

i niepodzielność samego prawa. Niepodzielność prawa wyraża się w tym, że każdy 

ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy. Posiadanie rzeczy przez 

współwłaściciela jest zatem posiadaniem właścicielskim i samoistnym, stanowi 

bowiem realizację jego niepodzielnego prawa do rzeczy. Oznacza to, że z faktu 

posiadania rzeczy przez współwłaściciela wynika jedynie, iż korzysta on z tej rzeczy 

zgodnie z przysługującym mu prawem. Niewykonywanie prawa posiadania przez 

innych współwłaścicieli nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający 

przejmuje rzecz w samoistne posiadanie w zakresie ich uprawnień. Reasumując Sąd 

stwierdził konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania celem 

jednoznacznego ustalenia – na tle przywołanych przepisów prawa - konsekwencji 

płynących z faktu współposiadania przez skarżącego i jego małżonkę stada owiec.  
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Sąd wyrokiem z dnia 4 lipca 2012 r. o sygn. akt III SA/Wr 76/12 oddalił skargę 

Spółki (…) w przedmiocie określenia kwoty długu celnego. W uzasadnieniu tego 

orzeczenia wskazał, że do rozstrzygnięcia powstała kwestia, czy można mówić  

o spełnieniu warunków pozwalających wyjątkowo odstąpić od retrospektywnego 

księgowania należności celnych, w tym zwłaszcza o błędzie organów celnych,  

na który powołała się Spółka. Rozstrzygając sporną kwestię Sąd podzielił stanowisko 

wyrażone w orzecznictwie, zgodnie z którym, w art. 220 ust. 2 lit. b) WKC i zawartej 

w nim przesłanki „błędu”, chodzi o „samodzielny” błąd organu celnego, który polega 

na jego „aktywnym” zachowaniu, nie zaś o taki, który nastąpił wskutek przyczynienia 

się dłużnika. Tym samym – jak dalej wskazał Sąd - sytuacje, w których organ celny 

pełni rolę pasywną, nie stanowią błędu, ponieważ organ celny w takim przypadku nie 

jest faktycznie odpowiedzialny za błąd. Z tego też względu błąd organu celnego 

występuje niewątpliwie wówczas, gdy organ ten go popełnia, nie zaś w przypadku, 

gdy mu zostaje jedynie poddany. 

W wyroku z dnia 21 listopada 2012 r. o sygn. akt III SA/Wr 148/12 Sąd 

rozpoznając skargę na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia 

postępowania wskazał, że przewidziana w art. 31 k.p.a. procesowa instytucja 

uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym organizacji społecznej  

(przez żądanie wszczęcia postępowania, czy też dopuszczenia jej do udziału  

w postępowaniu) działającej na prawach strony jest wyjątkiem od zasady udziału  

w postępowaniu administracyjnym jego strony lub stron w rozumieniu art. 28 k.p.a. 

Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym nie wynika bowiem – 

tak jak w przypadku strony – z istnienia własnego interesu prawnego organizacji, lecz 

ze skonkretyzowanego interesu społecznego mającego odzwierciedlenie  

w konkretnej indywidualnej sprawie z zakresu administracji publicznej, a przy tym 

mieszczącego się w celach statutowych takiej organizacji. Dalej Sąd podniósł,  

że skoro udział organizacji społecznych stanowi wyjątek od wspomnianej zasady  

i ma jednocześnie wpływ na sytuację procesową faktycznych stron w sprawie, 

przesłanki dopuszczenia organizacji społecznych do udziału w postępowaniu  

nie mogą być interpretowane rozszerzająco. 

Unormowanie zawarte w art. 31 § 1 k.p.a. pozwala wnioskować, że udział 

organizacji społecznej na prawach strony w postępowaniu administracyjnym jest 

możliwy przy łącznym spełnieniu trzech przesłanek, a mianowicie, gdy: 
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1) postępowanie administracyjne nie dotyczy praw i obowiązków organizacji 

społecznej, lecz praw i obowiązków innego podmiotu, czyli strony (stron) tego 

postępowania, 

2) jest to uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej,  

3) przemawia za tym interes społeczny. 

W wyroku z dnia 24 listopada 2011 r. o sygn. akt III SA/Wr 485/11 Sąd 

rozpoznając skargę na czynność (…) w przedmiocie negatywnej oceny projektu pn. 

(…) stwierdził, że jego ocena została przeprowadzona w sposób naruszający prawo  

i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd w pierwszej kolejności 

przystąpił do zagadnienia dopuszczalności skargi w sytuacji, gdy negatywny wynik 

procedury odwoławczej dotyczy projektu systemowego, jak miało to miejsce  

w sprawie. Dalej Sąd wskazał, że w tej materii instytucja zarządzająca wnosiła  

o odrzucenie skargi powołując się w szczególności na treść art. 5 pkt 11 ustawy, 

który w jej przekonaniu, stanowiąc o środkach odwoławczych określonych systemem 

realizacji – zdefiniowanego jako „zasady i procedury obowiązujące instytucje 

uczestniczące w realizacji strategii rozwoju oraz programów, obejmujące 

zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę i sprawozdawczość oraz sposób 

koordynacji działań tych instytucji” - odnosi się tylko do projektów, o których mowa w 

art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy, to znaczy projektów wyłonionych w trybie konkursu. Sąd 

nie podzielił wszakże takiego zapatrywania, ponieważ art. 5 zawiera jedynie słownik 

użytych w ustawie określeń i ograniczając się wyłącznie do jego brzmienia nie 

sposób wywodzić o zaskarżalności do sądu administracyjnego. Pozostając w ramach 

wewnętrznej systematyki przedmiotowego aktu prawnego nie można bowiem – jak 

podniósł Sąd - pomijać szczególnych regulacji zawartych w omawianej ustawie  

i trzeba wskazać, że tryb odwoławczy oraz możliwość wnoszenia skargi do sądu 

administracyjnego unormowane zostały odrębnie.  

W myśl art. 30 ust. 1 podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa  

o dofinansowanie projektu zawarta z beneficjentem przez instytucję zarządzającą 

albo działającą w jej imieniu instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą albo 

decyzja, o której mowa w art. 28 ust. 2. Zgodnie z art. 30a ust. 1 – umowa  

o dofinansowanie projektu jest zawierana zgodnie z systemem realizacji programu 

operacyjnego, w odniesieniu do projektu: 

 1) który pozytywnie przeszedł wszystkie etapy jego oceny i został zakwalifikowany do 

dofinansowania, oraz 
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 2) którego dofinansowanie jest możliwe w ramach dostępnej alokacji na realizację 

poszczególnych działań i priorytetów w ramach programu operacyjnego. 

 Stosownie zaś do ust. 2 - instytucja zarządzająca, pośrednicząca lub instytucja 

wdrażająca, zgodnie z systemem realizacji programu operacyjnego, ogłasza  

na swojej stronie internetowej listę projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, 

które zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Według ust. 3 natomiast - 

właściwa instytucja, o której mowa w ust. 2, pisemnie informuje wnioskodawcę  

o wynikach oceny jego projektu. 

Sąd podkreślił, że w hipotezie przytoczonych przepisów art. 30 oraz art. 30a 

ust.1 i ust. 3 ustawodawca operuje pojęciem ogólnym „projekt”. Skoro „projekt”  

w świetle pkt 9 art. 5 ustawy oznacza przedsięwzięcie realizowane w ramach 

programu operacyjnego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie 

zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą 

lub instytucją wdrażającą, to przyjąć należy, że definicja ta obejmuje każdy rodzaj 

projektu, wyszczególniony ex lege w przepisie art. 28 ust.1, a zatem także projekty 

systemowe ujęte w pkt 2 ust. 1 art. 28. Tym samym, w przepisie art. 30a – poza 

przypadkiem opisanym w ustępie 2 tego artykułu (ogłoszenia na stronie internetowej 

listy projektów, o których mowa w art. 28 ust. 3) nie zawężono omawianego pojęcia 

jedynie do projektów wyłanianych w trybie konkursowym. 

W sprawie o sygn. akt III SA/Wr 66/12 przedmiotem skargi była uchwała Rady 

Miejskiej (….) stwierdzająca wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia 

ustawowego zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze. zm.).  

W uzasadnieniu uchwały podano, że skarżący składając oświadczenie majątkowe 

nie podał faktu prowadzenia przez jego małżonkę działalności gospodarczej  

z wykorzystaniem mienia stanowiącego własność Gminy (…). Omawianym wyrokiem 

Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały. W uzasadnieniu tego 

rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że ograniczenia w prowadzeniu działalności 

gospodarczej należy interpretować zawężająco, ponieważ stanowią wyjątek  

od konstytucyjnie chronionej zasady swobody gospodarczej, sformułowanej w art. 22 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Poza powszechną regułą exceptiones non sunt 

extendendae (wyjątki nie mogą być interpretowane rozszerzająco) w judykaturze 

podkreśla się, że jakiekolwiek zakazy w sferze praw i wolności obywatelskich nie 

mogą być domniemywane bądź wyprowadzane w drodze wykładni rozszerzającej. 



 

 39 
 

Nakaz wykładni ścisłej odnosi się do wszelkich ograniczeń praw i wolności 

obywatelskich, a to dlatego, że stanowią one wyjątek od zasady,  

iż w demokratycznym państwie prawa wszystkim obywatelom przysługują prawa  

i wolności obywatelskie. (por. wyrok TK z 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 

1999/2/25). Sąd wskazał również, że gdyby ustawodawca miał zamiar objąć 

omawianym zakazem prowadzenie działalności gospodarczej przez małżonka 

radnego, to powinien wyartykułować to w sposób wyraźny, a nie dorozumiany. 

Tymczasem zestawiając ustęp 2 z pozostałymi ustępami artykułu 24f u.s.g. nie 

sposób nie zauważyć, że ich zakres podmiotowy różni się zasadniczo a krąg 

adresatów obejmujący inne niż tylko radni osoby, został zamieszczony w ustępie 2, 

który jako jedyny jest wprost skierowany do małżonków radnych. 

 

 

4. Informacja o działalności orzeczniczej Wydziału IV 

 

 

Gdy chodzi o stosowanie przepisów prawa procesowego i materialnego 

można stwierdzić, że w roku sprawozdawczym w Wydziale IV kontynuowana była 

praktyka oparta o dotychczas wypracowane orzecznictwo. Nie odnotowano kwestii, 

które tę praktykę zasadniczo zmieniały, czy też kształtowały odmiennie.  

Natomiast kwestią nową, jaka nie pojawiała się w dotychczasowym 

orzecznictwie Wydziału IV, było przyznanie wykonywania zadań społecznego 

opiekuna zabytków stowarzyszeniu. Konkretyzując: 

Miejski Konserwator Zabytków, działający z upoważnienia Prezydenta 

Wrocławia, decyzją z dnia 10 marca 2011 r. (…) odmówił Stowarzyszeniu „Akcja 

Park…” z siedzibą w […] przyznania wykonywania zadań społecznego opiekuna 

zabytków. Decyzję tę wydano – na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 21 czerwca 2010 r. (…) – na podstawie art. 102 ust. 4 

i art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 k.p.a. 

Kontrolując legalność tej odmowy, Sąd w wyroku z dnia 13 czerwca 2012 r., 

sygn. akt IV SA/Wr 96/12 stwierdził, że ustanowienie danego podmiotu (bądź nie) 

społecznym opiekunem zabytków wiąże się ze stwierdzeniem (odmową 
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stwierdzenia) uprawnienia (obowiązku), po spełnieniu określonych warunków, 

wynikających z przepisów prawa. Oznacza to, że między stwierdzeniem (odmową 

stwierdzenia), a możliwością realizacji uprawnienia (obowiązku) wynikającego  

z przepisów ustawy o ochronie zabytków istnieje ścisły związek. Jest to zatem 

czynność, która wprawdzie nie ma charakteru decyzji lub postanowienia, ale jest 

podejmowana w sprawie indywidualnej. Ma charakter zewnętrzny, publicznoprawny i 

dotyczy uprawnienia (lub obowiązku) wynikającego z przepisów ustawy o ochronie 

zabytków, Taka czynność (akt) podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego na 

podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., po wyczerpaniu trybu wskazanego w art. 52 § 3 

wskazanej ustawy.  

Przedstawiona interpretacja jest zgodna z zasadą, że należy tak wykładać 

przepisy obowiązującego prawa, aby nie zamykać stronie możliwości dochodzenia 

swych praw na drodze sądowej, o czym stanowi art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 

Konstytucji oraz art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (D.U. z 1993 r., Nr 61, 

poz. 284 ze zm.). 

Sąd też wyraźnie powiązał problem odpowiedzialności dyscyplinarnej 

funkcjonariusza Policji z funkcjonowaniem danej jednostki organizacyjnej. W wyroku 

z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 805/11 bowiem uznał, że za naruszenie 

dyscypliny służbowej, w świetle art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji (Dz. U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 ze zm.) może odpowiadać ten, kto działa  

w warunkach prawidłowej struktury organizacyjnej i kadrowej danej jednostki, przy 

prawidłowym poziomie obciążenia pracą, gdy okoliczności sprawowania funkcji – 

niezależne od jednostki – nie wykazują żadnych nieprawidłowości. 

Z zakresu dostępu do informacji publicznej warto odnotować dwa orzeczenia. 

Pierwsze z nich, z dnia 18 maja 2012 r., zapadłe w sprawie sygn. akt IV SAB/Wr 

12/12, zwraca uwagę, że niewskazanie przez podmiot zainteresowany uzyskaniem 

informacji publicznej przetworzonej przesłanki, że jest to szczególnie istotne dla 

interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej), 

nie może być traktowane jako brak formalny podania inicjującego postępowanie 

administracyjne i w konsekwencji niedopuszczalne jest w takim przypadku 

zastosowanie sankcji pozostawienia podania bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 

2 kpa. Właściwą bowiem formą prawną działania podmiotu zobowiązanego do 

udostępnienia informacji publicznej w przypadku niewykazania powodów, dla których 
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udostępnienie informacji publicznej przetworzonej będzie szczególnie istotne dla 

interesu publicznego, jest kwalifikowany akt administracyjny w postaci decyzji 

administracyjnej. Objęte wnioskiem informacje, a więc decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy oraz wydane na ich podstawie decyzje w przedmiocie pozwolenia  

na budowę mają charakter informacji publicznej, gdyż spełniają przesłanki określone 

w art. 1 ust. 1 i 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Drugie z kolei dotyczyło bezczynności wójta gminy w przedmiocie udzielenia 

informacji publicznej m.in. w postaci protokołu z zebrania miejskiego w sprawie 

przyjęcia „wniosku do funduszu sołeckiego”. Zobowiązując organ administracyjny  

do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej Sąd w wyroku z dnia 

25 września 2012 r., sygn. akt IV SAB/Wr 69/12 wskazał, omawiany protokół jest 

pisemnym sprawozdaniem z obrad organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej 

gminy realizującej zadania publiczne. Posiada walor dokumentu „wewnętrznego”, 

wytworzonego przez podmiot wykonujący funkcje publiczne i ściśle związanego  

z realizacją zadań publicznych. Żądanie zatem informacji w tej postaci jest 

niewątpliwie formą realizacji uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji 

publicznej zawierającą aktualną wiedzę o sprawach publicznych (art. 3 ust. 2 

ustawy), w rozważanym przypadku wiedzę o realizacji zadań publicznych przez 

konkretną jednostkę pomocniczą gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o podmiotach,  

o których mowa w art. 4 ust. 1 (władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące 

zadania publiczne), w trym o: statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, 

przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich 

funkcje i ich kompetencjach. Zdaniem Sądu, w tym zakresie mieszczą się informacje 

dotyczące przebiegu zebrania wiejskiego, którego odzwierciedleniem jest spisany 

protokół.  

W wyroku z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 843/11 Sąd określił 

datę pozbawienia osoby statusu bezrobotnego. Uznał bowiem, że interpretacja 

postanowień art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, jako ograniczających prawo podmiotowe, podlega ścisłej wykładni. Skoro  

z treści tegoż przepisu nie wynika wprost, od jakiego dnia następuje pozbawienie 

statusu bezrobotnego, to fakt utraty wspomnianego statusu musi być odniesiony do 

momentu niespełnienia warunków, a więc zaistnienia okoliczności, które pozwalają 

na uzyskanie lub zachowanie tego statusu. Nie można bowiem pozbawić statusu 
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osoby bezrobotnej na przyszłość, a zatem przed spełnieniem się przesłanki,  

z powodu której następuje wyłączenie tego statusu.  

Użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określenie „nie uzyskuje 

miesięcznego przychodu” odnosi się do wysokości dochodu uzyskanego w stosunku 

miesięcznym (obliczonego na miesiąc, przeznaczonego na miesiąc), a więc chodzi 

jedynie o wskazanie progu przychodu, przekroczenie którego powoduje skutek  

w postaci niemożności bycia bezrobotnym, a nie określenie momentu, od którego 

traci się status bezrobotnego. 

Istotnej problematyki okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły dotyczy 

też wyrok Sądu z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 697/11, w którym 

stwierdzono, że z przepisu art. 36 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty wynika,  

że przedmiotem uzgodnienia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, 

o jakim mowa w owym przepisie prawa, jest nie tylko okres 5 lat szkolnych, 

ustanowiony w zdaniu pierwszym ust. 13 art. 36 a ustawy jako zasada powierzenia 

stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, ale także okres krótszy, nie krótszy jednak 

niż 1 rok szkolny, o którym mowa w zdaniu drugim ust. 13 art. 36 a ustawy  

o systemie oświaty. W żaden bowiem sposób z zawartego w ust. 14 art. 36a ustawy 

odesłania do ust. 13 owego przepisu prawa nie można wywieść, że możliwość 

przedłużenia w trybie ust. 14 art. 36a ustawy powierzenia stanowiska na kolejne 

okresy wymienione w ust.13 dotyczy jedynie zdania pierwszego ust. 13 art. 36a 

ustawy, to jest przedłużenia powierzenia stanowiska na okres 5 lat szkolnych. 

Sąd wypowiedział się też na temat uregulowania art. 7 ust. 1 ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

(Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 ze zm.). W wyroku z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt 

IV SA/Wr 217/12 skład orzekający stwierdził, że utrzymania w należytym stanie, 

porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego 

użytku mieszkańców oraz jego otoczenia, nie można uznać za czynnik 

podwyższający czy obniżający wartość użytkową lokalu. Utrzymanie w należytym 

stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących  

do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia, pozostaje bez wpływu  

na wartość użytkową lokalu. Nie można go zatem zaliczyć do czynników,  

o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy. 
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Najczęściej zaś powtarzającym się uchybieniem przepisom postępowania 

administracyjnego przez orzekające organy administracyjne było, tak jak i w latach 

ubiegłych, naruszenie przepisów art. 7, art. 77 i art. 107 § 3 k.p.a. Skutkowało ono  

z reguły uchyleniem nie tylko zaskarżonej decyzji, ale i decyzji organu I instancji, jako 

że nienależyte wyjaśnienie podstawy faktycznej orzeczenia mogło mieć istotny wpływ 

na wynik sprawy. 
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Rozdział VIII 

Pozaorzecznicza działalność Sądu 

 

 

Narady sędziów  

 

W 2012 roku organizowane były w ramach poszczególnych wydziałów 

orzeczniczych comiesięczne narady sędziów, w czasie których omawiano problemy 

orzecznicze pojawiające się przy rozpoznawaniu spraw, a także rozbieżności  

w orzecznictwie w sprawach tej samej kategorii oraz sprawy, w których  

w postępowaniu drugoinstancyjnym uchylono wyrok wydany w pierwszej instancji. 

Omawiane były także zagadnienia dotyczące nowych regulacji prawnych istotnych  

z punktu widzenia rozpatrywanych spraw oraz problemy prawne będące 

przedmiotem orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału 

Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Przedmiotem narad, jakie odbyły się w 2012 r. były między innymi: 

- wątpliwości dotyczące zagadnienia opodatkowania podatkiem dochodowym 

akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych. Po ogłoszeniu przez Naczelny Sąd 

Administracyjny uchwały z dnia 16 stycznia 2012 r. o sygn. akt II FPS 1/11 

dotyczącej opodatkowania akcjonariuszy tych spółek będących osobami prawnymi, 

nadal występowały wątpliwości w zakresie opodatkowania osób fizycznych  

i to w zakresie charakteru przychodu jak i momentu jego uzyskania. Ostatecznie 

wypracowano pogląd, że dochody akcjonariuszy spółek komandytowo akcyjnych 

będących osobami fizycznymi należy traktować jako pochodzące z działalności 

gospodarczej, zaś momentem ich uzyskania jest co do zasady data powstania 

roszczenia o wypłatę dywidendy (wyrok z dnia 3 kwietnia 2012 r., sygn. akt  

I SA/Wr 83/12 ze zdaniem odrębnym sędziego); 

- problematyka opodatkowania podatkiem dochodowym niepodzielonego zysku  

w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w osobową. Poglądy sędziów  

na interpretację przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)  

nie są jednolite, co znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniach (sprawa o sygn. akt  
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I SA/Wr 1486/11 i sprawa o sygn. akt I SA/Wr 1509/11, ze zdaniem odrębnym 

sędziego);  

- przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych w aspekcie 

przerwania jego biegu w związku z wszczęciem przez organ podatkowy 

postępowania karno - skarbowego w sprawie. Wątpliwości sędziów dotyczyły m.in. 

skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. 

stwierdzającego niezgodność z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa  

i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 58 

ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2007 r., Nr 

221, poz. 1650), w zakresie, w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu 

terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem 

postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe  

lub wykroczenie skarbowe, o którym to postępowaniu podatnik nie został 

poinformowany najpóźniej z upływem terminu wskazanego w art. 70 § 1 ustawy - 

Ordynacja podatkowa. Problemy dotyczyły trybu w jakim winno nastąpić 

powiadomienie podatnika o wszczęciu postępowania karnego w sprawie. W tym 

zakresie na uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2012 r. sygn. akt I SA/Wr 763/12, w którym Sąd 

stwierdził, że aby podatnik został skutecznie poinformowany o toczącym się 

postępowaniu karnym skarbowym niezbędne jest wydanie postanowienia  

o przedstawieniu zarzutów bądź jemu samemu (jeśli jest osobą fizyczną), bądź 

osobom określonym w art. 9 § 3 k.k.s. Wyrażony w tym wyroku pogląd nie jest 

podzielany przez wszystkich sędziów Wydziału I, sędziowie zgodni są natomiast  

co do tego, że dla oceny, czy doszło do przerwania biegu przedawnienia w opisanym 

wyżej trybie, koniecznym jest szczegółowe badanie okoliczności danej sprawy; 

- zagadnienia opodatkowania podatkiem akcyzowym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia samochodów osobowych pick – up. Przyjęto, że koniecznym jest przede 

wszystkim zbadanie zasadniczego przeznaczenia danego pojazdu, a następnie 

sięgnięcie po wyjaśnienia zawarte w notach wyjaśniających Komisji Europejskiej. 

Stanowisko to wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą sądów 

administracyjnych;  
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- opodatkowanie podatkiem dochodowym wniesienia udziałów lub akcji do funduszu 

inwestycyjnego w zamian za certyfikaty uczestnictwa w tym funduszu, 

- opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli w latach 2006 - 2010 r.  

i za I półrocze 2011 r.;  

- opodatkowanie dochodów w nieujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł 

nieujawnionych - zagadnienia zebrane na tle orzecznictwa sądów administracyjnych 

z lat 2008 - I półrocze 2012 r.; 

- zakres kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności zatrudnienia w świetle 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 264,  

poz. 1573 ze zm.); 

- zmiany w ustawie z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach  

w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. 2012 r. poz. 243), która  

w znaczącej mierze zmieniła właściwość organów oraz wydanego w składzie 

poszerzonym wyroku NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/12),  

w którym stwierdzono, że niekonstytucyjne przepisy, które obowiązują w chwili 

wydawania wyroku, wiążą sądy administracyjne; 

- sposoby rozstrzygania skarg na przewlekłość postępowania administracyjnego; 

- wstępne założenia do projektu zmian ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi w zakresie elektronizacji postępowania sądowoadministracyjnego. 

Założenia te zostały zaakceptowane przez sędziów orzekających w Wydziale IV 

Sądu, którzy nie zgłosili szczegółowych zastrzeżeń do propozycji zmian tej ustawy. 

Uznano, że dopiero w praktyce będzie można należycie ocenić ich funkcjonalność;  

- zagadnienia, które wyłoniły się w toku orzekania, a dotyczące spraw spornych tak 

między sędziami wydziału, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych.  

Informacje o naradach przesyłane są Prezesom Izb Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Informacje takie za rok 2012, szczegółowo wskazujące problemy 

będące przedmiotem narad, także zostały przesłane Prezesom poszczególnych Izb 

Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
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Konferencje i szkolenia 

 

1. Dnia 18 stycznia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

zorganizował seminarium poświęcone prawu europejskiemu, w którym 

uczestniczyli sędziowie, referendarze i asystenci z WSA we Wrocławiu  

oraz sędziowie spoza sądu, w tym sędziowie z Republiki Federalnej Niemiec.  

2. W dniu 30 stycznia 2012 r. Pani sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wzięła udział  

w zorganizowanej w Warszawie przez Biuro Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych konferencji, w ramach obchodów  

VI Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych pt.: „Co państwo wie 

 o obywatelach? Zasady przetwarzania danych w rejestrach publicznych”. 

3. W dniach 20 – 21 lutego 2012 r., w Popowie k/Warszawy Pan sędzia NSA 

Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu uczestniczył w zorganizowanej 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości konferencji poświęconej m. in. analizie 

wyników egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską  

i notarialną, które odbyły się w dniu 24 września 2011 r.  

4. W dniu 21 lutego 2012 r. Pan sędzia WSA Ireneusz Dukiel uczestniczył  

w Warszawie w konferencji, zorganizowanej przez Krajową Radę 

Sądownictwa na temat: „Niezależność sądów i niezawisłość sędziów 

gwarancją praworządności i praw człowieka”. 

5. Dnia 5 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

zorganizował szkolenie pracowników dotyczące zasad bezpieczeństwa 

pożarowego WSA we Wrocławiu, w którym uczestniczyli sędziowie z WSA 

we Wrocławiu. 

6. W dniach 12 – 13 marca 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes 

WSA we Wrocławiu uczestniczył w naradzie Prezesów Wojewódzkich Sądów 

Administracyjnych, która odbyła się w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym w Łodzi. 

7. W dniu 26 marca 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w spotkaniu założycielskim polsko – czeskiej 

grupy roboczej sędziów administracyjnych w siedzibie NSA. 
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8. W dniu 26 marca 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu, Pani sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes WSA  

we Wrocławiu, Pani sędzia NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – 

Rzecznik Prasowy Sądu, Przewodniczący WIS, Pan sędzia NSA Andrzej 

Wawrzyniak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu, 

Pani sędzia WSA Bogumiła Kalinowska, Pani sędzia WSA Anetta Chołuj, 

Pani sędzia WSA Ewa Kamieniecka, Pani sędzia WSA Marta Semiczek oraz 

Pani sędzia WSA Barbara Ciołek wzięli udział w konferencji nt. Uzasadniania 

wyroków sądowych – zasady i kontrowersje, zorganizowanej przez Biuro 

Orzecznictwa NSA. 

9. W dniu 29 marca 2012 r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

zorganizował międzynarodową konferencję naukową pt. „ Główne problemy 

prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, 

europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej” , w której uczestniczyła 

Pani sędzia NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – Rzecznik Prasowy 

Sądu, Przewodniczący WIS. 

10. W dniach 12 – 13 kwietnia 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes 

WSA we Wrocławiu uczestniczył w spotkaniu prawników Tuluza – Warszawa 

zorganizowanym w Warszawie.  

11. W dniach 14 – 16 maja 2012 r. Pani sędzia NSA Jolanta Sikorska – 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, Pani 

sędzia NSA Mirosława Rozbicka – Ostrowska – Przewodnicząca WIS, 

Rzecznik Prasowy Sądu oraz Pan sędzia WSA Ireneusz Dukiel wzięli udział, 

w zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach 

ogólnopolskiej konferencji dla sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziów wojewódzkich sądów 

administracyjnych orzekających w sprawach ogólnoadministracyjnych  

w Cedzynie k. Kielc. 

12. W dniu 16 maja 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu uczestniczył w konferencji Dzień Ochrony Praw Podatnika, 

zorganizowanej przez Oficynę Prawa Polskiego, wydawcy miesięcznika 

„Prawo i Podatki” przy współpracy z Krajową Radą Doradców Podatkowych 

w Warszawie. 
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13. W dniach 21 – 23 maja 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA 

we Wrocławiu wziął udział w zorganizowanym przez Izbę Finansową NSA 

Spotkaniu konferencyjno – szkoleniowym w Kroczycach. 

14. Komisja Europejska zorganizowała na Cyprze w dniach 22 – 23 maja 2012 r. 

konferencję nt.: „Case – law of the Cort of Justice of the EU on cross – 

border taxation of EU citizens”, w której wzięła udział Pani Sędzia WSA 

Dagmara Dominik – Ogińska. 

15. W dniach 22 – 24 maja 2012 r. w miejscowości Długopole – Zdrój Pani 

sędzia Henryka Łysikowska – Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu, Przewodnicząca Wydziału I uczestniczyła 

w konferencji – seminarium szkoleniowym na poziomie regionalnym 

pomiędzy właściwymi instytucjami zaangażowanymi w proces działań 

powrotowych z zakresu kontroli legalności pobytu oraz kontroli legalności 

zatrudnienia cudzoziemców w ramach Projektu „Wzmocnienie efektywności 

działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym 

współdziałanie z innymi instytucjami”, zorganizowanej przez Komendanta 

Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. 

16. W dniu 25 maja 2012 r. Pani sędzia WSA Dagmara Dominik – Ogińska 

uczestniczyła w Obchodach XX - lecia Polskiej Sekcji Międzynarodowej 

Komisji Prawników w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie.  

W trakcie obchodów rozstrzygnięto Konkurs o Tytuł Honorowego Sędziego 

Europejskiego. Tytuł Sędziego Europejskiego w kategorii wojewódzkich 

sądów administracyjnych otrzymała Pani sędzia Dagmara Dominik-Ogińska. 

17. W dniach 4 – 6 czerwca 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz Pani sędzia 

NSA Anna Moskała - Przewodnicząca Wydziału III wzięli udział  

w zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie  

w porozumieniu z Prezesem Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, konferencji szkoleniowej dla sędziów wojewódzkich 

sądów administracyjnych z udziałem sędziów Izby Gospodarczej NSA  

w Nałęczowie. 

18. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu uczestniczył w dniach 11 – 13 czerwca 
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2012 r. w wyjazdowym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa,  

które odbyło się w dniach 11 – 15 czerwca 2012 r. w Płocku. 

19. W dniach 18 – 19 czerwca 2012 r. Pani sędzia NSA Henryka Łysikowska – 

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

uczestniczyła w naradzie Prezesów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 

w Poznaniu. 

20. W dniach 18 – 20 czerwca 2012 r. w Pałacu Ossolińskich w Sterdyni odbyła 

się konferencja Przewodniczących Wydziałów Informacji Sądowej  

oraz innych sędziów sądów administracyjnych zainteresowanych 

zagadnieniami związanymi z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej, w tym zasadami ponownego 

wykorzystywania informacji, a także gruntownymi zmianami regulacji  

w zakresie trybu rozpatrywania skarg i wniosków, w której udział wzięły Pani 

sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu oraz Pani sędzia NSA Mirosława Rozbicka 

– Ostrowska – Przewodnicząca WIS, Rzecznik Prasowy Sądu. 

21. W dniach 24 - 30 czerwca 2012 r. Pani Sędzia Sądu Administracyjnego  

w Lipsku - Joanna Gabrysch odbyła staż w Wojewódzkim Sądzie 

Administracyjnym we Wrocławiu. 

22. W dniach 15 – 16 września 2012 r. Pani sędzia WSA Bogumiła Kalinowska 

uczestniczyła w konferencji pt. „Pomoc prawna z urzędu a prawo do sądu”, 

organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Komisję Praw 

Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, która odbyła się w Bibliotece 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

23. W dniach 24 – 26 września 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes 

WSA we Wrocławiu, Pan sędzia WSA Marek Olejnik, Pan sędzia WSA 

Zbigniew Łoboda, Pan sędzia WSA Ireneusz Dukiel, Pan sędzia WSA Alojzy 

Wyszkowski oraz Pani sędzia WSA Bogumiła Kalinowska wzięli udział  

w konferencji szkoleniowej sędziów sądów administracyjnych, 

zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przy 

współpracy z Izbą Finansową Naczelnego Sądu Administracyjnego, która 

odbyła się w Juracie. 

24. W dniu 3 października 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym  

we Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna 20 – osobowej delegacji Wysokiej 
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Rady Sędziów i Prokuratorów (HSYK) oraz przedstawicieli wymiaru 

sprawiedliwości z Turcji.  

25. Pani sędzia WSA Jadwiga Danuta Mróz i Pani sędzia WSA Katarzyna 

Radom w dniach 2 – 3 października 2012 r. uczestniczyły w konferencji 

poświęconej zagadnieniom podatku akcyzowego, zorganizowanej w Serocku 

przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z udziałem sędziów 

Izby Gospodarczej Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

26. W dniach 10 – 12 października 2012 r. Pani sędzia NSA Henryka Łysikowska 

– Wiceprezes WSA we Wrocławiu, Przewodnicząca Wydziału I wzięła udział 

w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Zastosowanie instytucji prawa 

cywilnego w prawie podatkowym”, zorganizowanej w Zakopanem przez 

Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pod patronatem 

medialnym Przeglądu Podatkowego. 

27. W dniach 10 – 12 października 2012 r., w Zamku Książ pod Wałbrzychem 

odbyła się IV konferencja Finansów Publicznych pt. „System nadzoru  

i kontroli nad finansami komunalnymi w Polsce” zorganizowana przez 

Wolters Kluwer Polska i Kolegium Redakcyjne „Finansów Komunalnych”  

przy współpracy z Katedrą Finansów Publicznych Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w której uczestniczył 

Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu.  

28. W dniach 15 – 17 października 2012 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja 

szkoleniowa sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach 

gospodarczych, zorganizowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

we Wrocławiu przy współpracy z Izbą Gospodarczą Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. 

29. W dniu 19 października 2012 r. w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa  

w Warszawie odbyło się VI Seminarium Warszawskie poświęcone 

„Stosowaniu konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 

w krajowym systemie prawnym”, zorganizowane przez Krajową Radę 

Sądownictwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym uczestniczył 

Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 

30. Konferencja szkoleniowa sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

we Wrocławiu zorganizowana została w Polanicy - Zdroju w dniach 22 – 24 

października 2012 r. 
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31. Pani Marta Pająkiewicz – Kremis – starszy asystent sędziego i Pani Barbara 

Koźlik – referendarz sądowy w dniu 5 listopada 2012 r. uczestniczyły w 95 

konferencji podatkowej poświęconej podatkowi od towarów i usług, 

zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych  

w Łodzi. 

32. W dniach 5 – 7 listopada 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes 

WSA we Wrocławiu uczestniczył w konferencji sędziów Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, która odbyła się w Józefowie. 

33. W dniach 8 – 9 listopada 2012 r. Pani Aneta Brzezińska – asystent sędziego 

uczestniczyła w I Ogólnopolskim Kongresie Pracowników Sądów, 

zorganizowanym w Warszawie przez Centrum Kształcenia Podyplomowego 

Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego. 

34. Pani sędzia WSA Katarzyna Radom – Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

I WSA we Wrocławiu w dniu 9 listopada 2012 r. uczestniczyła w konferencji 

naukowej poświęconej Aktualnym problemom postępowania egzekucyjnego 

w administracji, zorganizowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w Poznaniu oraz Katedrę Postępowania Administracyjnego UAM  

w Poznaniu. 

35. W dniach 14 – 16 listopada 2012 r. w Kołobrzegu odbyło się seminarium 

poświęcone omówieniu problemów wynikających z przepisów ustawy  

o podatku od towarów i usług oraz przepisów Ordynacji podatkowej, 

zorganizowane przez Izbę Skarbową w Szczecinie z udziałem przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów, sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  

oraz pracowników izb i urzędów skarbowych, w którym wziął udział  

Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 

36. W dniu 26 listopada 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA  

we Wrocławiu, Pani sędzia WSA Marta Semiczek, Pani sędzia WSA 

Bogumiła Kalinowska, Pan sędzia WSA Władysław Kulon uczestniczyli  

w konferencji nt. Zaskarżalność aktów prawa miejscowego do sądu 

administracyjnego, zorganizowanej przez Biuro Orzecznictwa Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

37. Pani sędzia WSA Lidia Serwiniowska w dniach 26 – 30 listopada 2012 r. 

uczestniczyła w hospitacji w Sądzie Administracyjnym w Dreźnie. 
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38. W dniu 27 listopada 2012 r. Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego i wykonawcy programu badawczego NCN zorganizowali  

we Wrocławiu konferencję naukową pt. „Wykonywanie orzeczeń Trybunału 

Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa”, w której 

uczestniczył Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu. 

39. Pani sędzia WSA Bogumiła Kalinowska w dniach 3 – 7 grudnia 2012 r. 

uczestniczyła w hospitacji w Sądzie Administracyjnym w Lipsku. 

40. W dniach 6 – 7 grudnia 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA 

we Wrocławiu, Pan Michał Kazek – referendarz sądowy, Pani Barbara Koźlik 

– referendarz sądowy, Pani Katarzyna Gierczak – starszy asystent sędziego, 

Pani Marta Pająkiewicz – Kremis – starszy asystent sędziego, Pani Marta 

Pawłowska – Stypuła – starszy asystent sędziego, Pani Anna Kruś starszy 

asystent sędziego, Pani Aneta Brzezińska – asystent sędziego, Pani 

Dagmara Stankiewicz – Rajchman – asystent sędziego oraz Pani Justyna 

Czuba – Kozdrowska – asystent sędziego wzięli udział w Ogólnopolskiej 

Konferencji Naukowej „Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe 

Ministra Finansów", zorganizowanej we Wrocławiu przez Katedrę Prawa 

Finansowego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS 

działające przy Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji 

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

41. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes WSA we Wrocławiu, Pani sędzia 

NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu oraz Pani sędzia 

NSA Henryka Łysikowska – Wiceprezes WSA we Wrocławiu uczestniczyli  

w dniu 7 grudnia 2012 r. w konferencji naukowej „Adwokatura a aktualny 

model procedur sądowych", zorganizowanej we Wrocławiu przez Okręgową 

Radę Adwokacką we Wrocławiu przy współpracy z Dziekanem Wydziału 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

42. W dniu 13 grudnia 2012 r. Pani sędzia NSA Jolanta Sikorska – Wiceprezes 

WSA we Wrocławiu oraz Pani sędzia NSA Anna Moskała - Przewodnicząca 

Wydziału III WSA we Wrocławiu uczestniczyły w konferencji pt. Źródła prawa 

administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, zorganizowanej 

wspólnie przez Naczelny Sąd Administracyjny, Zakład Prawa 

Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk  

oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. 
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43. W dniach 13 – 14 grudnia 2012 r. Pan sędzia NSA Ryszard Pęk – Prezes 

WSA we Wrocławiu uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  

z cyklu „Podatki i opłaty lokalne”, zorganizowanej przez Wydział Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze  

w Białymstoku oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku  

w Augustowie. 
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